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  ދުޢާ .1

 

  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .بسن هللا الرحون الرحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وهن وااله

 .ފެށުނީ

 

 ހާޒިރީް ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

 މެންބަރުން.ްޢިްއޒަތްތެރ22ްިވަގުތުްޖަލްސާްއަށްްހާޒިުރވެަވޑަިއގެންްތިއްެބވީްްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2023/2/28/މިއަދުގެްއެޖެންާޑގެްަނންބަރަކީްއޖް-3.1

3.2-ްް ްއައިޓަމު 3.2ްްއެޖެންޑާ ްނަންބަރު ްަޔއުމިއްޔާ ްފާސްކުރުން. 2113/12ްްޔައުމިއްޔާ 2113/14ްްއިން 3ްއަށް.

ވަނަްޖަލްސ14ްްާވަނަްޖަލްސާްއިންްފެށިގެނ12ްްްވަނަްއަހަރުްފުރަތަމަްދައުރުގ2113ްްެލްސާގެްޔައުމިްއޔާ.ްެއއީްޖަ

ްއިޞްލާޙެްއް ްމެންބަރަކު ްޝާއިޢުކުރުމަށްަފހު ްެވބްސައިޓުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްޔައުިމއްޔާަތއް ްމި ްަޔއުމިްއޔާތައް. ްހުރި އަށް

ްގޮތު ްގަާވިއދުގަިއވާ ްޤަބޫލުކުރާްހުށަހަޅުއްވާފައިުނވާތީ ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުެގ ްޔައުިމއްޔާތަަކކީ ްިމ ްމަތިން ގެ

ްޔައުމިްއޔާތަެކއްްކަމަށްްނިންމައިފިން.

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

ްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ްސަުތންްއަންގާްއެްނގުން.ް.ްރިޔ4ްާޑާްައއިޓަމުްއެޖެން

ްދުވަހ2113ްްުްއޭޕްރީލ11ްްކޮމިޓީތަކުގެްބައްދަލުވުްނ.ްް-4.1 ކޮމިޓ11ްްީއާްދެމެދ11:31ްުއިންްފެިށގެނ9:35ްްްބުދަ

ް ްޖުމްލަ ްުދވަހު ްއެ ްަބއްދަލުވެފަިއވޭ. 9ްްއެއް 5ްްަގޑިއިާރއި ްވަނީ. ްހިނގާފައި ްަބއްދަލުވުން ްކޮމިޓީތަކުގެ 14ްމިނެޓު
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2ްފަލުވުންްހިނގާަފއިވޭ.ްކޮމިޓީްއެްއގެްަބއްދ2ްައާްދެމެދ3:41ްުއިންްމެންދުރުފަހ1:15ްްުއޭޕްރީލްްީވްއާީދއްތަްުދވަހުް

ް ްޮގތް.ްް.ްމިއަުދްކޮމިޓީތައްމިނެޓ21ްުގަިޑއިރާއި 9:31ްހަމަޖެހިފައިވާ ްކޮޓަރި ްޮކމިޓީ،ްކޮމިޓީ ްއިޤްތިޞާދީ ގައި.1ްގައި

9:31ް ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްމާލިއްޔަތު 2ްަގއި 9:31ްަގއި. ްކޮޓަރި ްކޮމިީޓ ްކޮމިީޓ، ްޢާއްމު 3ްަގއި ަގއ11:15ްިގަިއ.

ްކޮމިޓީ ްއިޖްތިމާޢީ ،ް ްކޮޓަރި 3ްކޮމިޓީ 11:15ްގަިއ. ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ، ްސަލާމަތުގެ ްޤަުއމީ 2ްގައި ަގިއ11:15ްގައި.

ްކޮޓަިރް ްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީ ްދިރާސާކުރެްއވުމަްށ12:31ްަގއި.1ްްގަާވއިދު ްބިލު ްހުއްުޓވުމުގެ ްޖިންީސްފުރައްސާރަކުރުން ގައި

އްޖޭގެްޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެްބިުލްދިރާސާކުރެްއވުމަށްްހޮއްެވވިްގައިްިދވެހިރ12:31ްާަގއި.1ްހޮއްެވވިްކޮމިޓީ،ްކޮމެޓީްކޮޓަިރް

ް ްކޮޓަރި 2:11ްަގއި.3ްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީ ްކޮޓަރި ްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީ ްސަބް ްސަލާމަތުެގްކޮމިޓީގެ ްޤައުމީ ަގއ2:11ްިަގއި.1ްގައި

ް ްކޮމިީޓ،ްކޮމިީޓްކޮޓަރި ްބެހޭ ްަކންތައްތަކާ ްމުއައްަސސާތަުކގެ ްމ8:31ަަގއި.3ްމިނިވަން ްުމޅި ްކޮމިީޓ،ްަގއި ްުކޑަ ޖިލީހުގެ

ް ްކޮޓަރި 1ްކޮމިޓީ 9:11ްގަިއ. ްރޭ. ްމި ްކޮޓަރ9:11ްިަގއި،ްެއއީ ްކޮމިޓީ،ްކޮމިޓީ ްސަބް ްކޮމިޓީގެ ްސަލާމަތުގެ ްޤައުމީ ގައި

ްަގއި.2ް

ވަނަްމާއްާދގެްދަށުންްމަޖިލީހުގެްކޮމިޓީއަކަށ128ްްްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްަގާވއިދުގެްް،4.2ޑާްއައިޓަމުްއެޖެންް-4.2

ްމަ ްމަޖިލީހުެގްފޮނުވޭ ްކޮމިޓީ. ްއަންަގވާފަިއވާ ނޑައަުޅްއވައި ްކަ ްސުްނގަޑި ްނިންމަވާނެ ްއިން ްޮކމިޓީ ްއެ ްއެްއ އްސަލަ

އޭޕްރީލ31ްްްވަނަްމާއްދާެގްދަށުންްއިޤްތިޞާދީްކޮމިޓީންްއަންގަވަާފއިްވަނީްރަހުނުގެްބިލު،ްސުންގަޑ128ްްިގަާވއިދުގެް

ްބިލު،2113ް ްއާބިޓްރޭޝަންގެ .31ްް ްއަިމއްލ2113ްަޖޫން ްބިލު،ްް. ްވިޔަފާރީގެ 31ްްފަރުދުންގެ ްޕަބްލިކ2113ްުޖޫން .

ް ްބިލު، ްކޮމިަޝންގެ 31ްްއެންޓަރޕްރައިސަސް 2113ްޖޫން ްބިލު، ްރަޖިސްޓްީރކުރުމުގެ ްވިޔަފާރި .31ްް .2113ްޖޫން

ް ްނަންބަރު 2111/24ްްޤާނޫނު ްބިލު، ްއިޞްލާޙުގެނައުުމެގ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްބޭންކިްނއާ 31ްްދިވެހިރާއްޖޭގެ .2113ްޖޫން

ްރިޔާ ްމަޖިލީހުގެ ްއެްނގުމުެގްދަށުން.ްރައްޔިތުްނގެ ްއަްނގާ ްގަާވއިުދެގ143ްްސަތުން ްއަްށްރިޢާޔަތްކޮށް،ްއެ ްާމއްދާ ވަނަ

79ްް ްއިޢުލާންކުރަން. ްބިލެއް ްގެންދެވި ްއަނބުރާ ްމަތިން ްގޮތުެގ ްމާއްާދގަިއވާ 9ްްވަނަ ްބޭްއވުުނ2113ްޭއޕްރީލް ަގއި

ް ްދައުރުގެ ްފުރަތަމަ ްމަޖިލީހުގެ ްދާއިރާެގ16ްްރައްޔުތުންގެ ްމާވަށު ްއިްއވާފަިއވާ ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްޖަލްސާގައި ވަނަ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަަހޅުއްވާަފިއވާ ްއަބޫބަކުރު ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު 2118/2ްޢިއްތްތެރި ްބެހޭް، ަވޒީފާއާ

އަންގަވާފަިއވާތީްމިކަންްްގައިްލިުޔމުނ2113ްއޭޕްރީލ14ްްްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެްބިލުްއަނބުރާްގެންދެވިްކަމަށްް

މެންބަރަކުްސޮިއކުރަްއވަިއްމިނިސްޓްރީްއޮްފ17ްްގަިއްއެްމ.ޑީ.ޕީެގ2112ްިޑސެމްބަރ11ްްމަޖިލީހުގައިްއިޢުލާންކުރަން.ް

ްއިތުބާރުް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމަްއޗަށް ްނާޒިމުގެ ްމުޙައްމަދު ްއަލްފާޟިލް ްސެކިއުރިޓީ ްނެޝަނަްލ ްއެންޑް ޑިފެންސް

ްމައްސަ ްނެތްކަމުގެ ްއާއި 2112ްޑިސެމްބަރ19ްްލަ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްއޮފ17ްްްގައި ްމިނިސްޓްރީ ްސޮިއކުރަްއވައި މެންބަރަކު

ް ްއާއި ްނެތްކަމުެގްމައްސަލަ ްއިތުބާރު ްހުށަހަޅުއްވާަފއިވާ ްމައްޗަށް ްޖަމީލުގެ ްޑރ.ްމުޙައްމަދު ްއެފެއަރޒް މާރްޗ11ްްހޯމް

ނޑައަުޅްއވާފަިއވ2113ްާ މާމިނގިލީްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޤާސިމްްަގއިްްޖުޑީޝަލްްސަރިވސްްކޮމިޝަނުންްކަ

ް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްވަކިކުެރްއވުމަށް ްކޮމިޝަނުން ްއެ ްމައްސަަލ21ްްއިބްރާހީމް ްފޮނުއްވާފަިއވާ ްސޮިއކުރަްއަވއި މެންބަރަކު
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އޮތީ.ްއެްްަގއިްއެމް.ޑީ.ީޕގެްޕާލިމެންޓްރީްގްރޫޕުގެްީލޑަރުްސިޓީްފޮނުއްވާަފއ2113ިއޭްޕރީލ14ްްްއަނބުރާްގެންެދވުމަށްް

ްމައްސަލަްމިހާރުްއަނބުރާްގެންދަވާފަިއވާކަންްމަޖިލީހުގައިްިއޢުލާންކުރަން.

ް

ް.ްސުވާލ5ްު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްލު.ްމިްއައިޓަމުގެްދަށުންްމިއަދަުކްމަސައްކަތެއްްނެތް..ްުސވ5ާައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ް

ްކުއްލިްމައްސަލަް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަނަްމާއްދާގެްދަށުންްކުއްލިްމައްސަލަްއެްއ145ްްކުރިންްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެްްއަށްްދިއުމުގ6ްެައއިޓަމުްްގެއެޖެންޑާ

ްމައްަސަލް ްުފރުޞަތުއަރުްއވަން. ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރަށް ްިޢއްޒަތްެތރި ްހުށަހަޅުއްވާ ްމަްއސަލަ ްއެ ްއޮތީ. ހުށަހަޅުއްވާފައި

އްޒަތްތެރިްމެންަބރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދު.ްއަޅުަގނޑުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްހުށަހަޅުއްވަނީްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢި

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމާފަންނުްދެ

ްގޮތަކަށްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް`.ްރާއްޖޭގެްަމސްވެރިންްބާނާްމަހަށްްލިބެންޖެހޭްހަމަްއަގުްކުއް ލި

ނިގުޅަިއގަނެފަިއވާތީްހުށަހަޅާްކުއްލިްމައްސަލަ.ްާރއްޖޭގެްަމސްވެރިންްވާރެްއާއިްއަީވަގއިްއެތައްްޤުރުބާނީްެއއްްެވގެންް

ްބަަޔކުް ްވަކި ނޑުމަސް ްކަ ްާބނާ ްމަްސވެރިން ްއަނެއްާކވެސް ނޑުކޮށްލަިއ، ނޑުފު ްފު ްިސނާޢަތް ްމަސްވެިރކަމުގެ އުފެއްދި

ް ްކޫއްޑޫ ްމަސައްކަތްތެރިންނަށްްކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ްގެނެސްފަިއުވމުން ްގޮަތކަށް ްކުއްލި ްމަހަށް ްގަންނަ ިފޝަރީޒުން

ވަނަްއަހަރުްަކނަޑއަޅާަފއިވާްސަބްސިީޑޒްގެްަފއިާސ2112ްްފޫނުބެއްދޭްވަރުގެްޮބޑެތިްގެްއލުންތަކެއްްވަމުންްދާހިނދު،ް

ް ްއަދި ްނުދީ، ނަޑއަޅ2113ްާމަސްވެރިންނަށް ްކަ ްދޭން ްމިހާތަނަށް ްއަހަރު ްމިންވަެރްއްވަަނ ްއެްއވެސް ްައދަދުން ފަިއވާ

28ްމަސްވެރިންނަށްްނުދީ،ްމަސްވެރިކަމުގެްސިނާޢަތަށްްއިހުމާލުވަމުންްދާހިނދު،ްކޫއްޑޫްއިންްއެމް.ޑީ.ޕީގެްވެރިކަުމގައިް

ް ްާއއި 31ްްރުފިޔާ ްަކނުޑމަސް ްދިޔަ ްގަންނަމުން ްނުފުދިގެްނ21ްްރުފިޔާާއްެދމެދު ްތިިރޮކށް،ްެއވަރުން 21ްރުފިާޔްއަށް

ްގޮަތކަށްްރުފި ްކުއްލި ްކިލޯ ްދިޔަްމަސް ްގަންނަމުން ްއަށް ްކުންފުނީގެްސިާޔީސ6ްްޔާ ްވަނީ ްގަންނަންފަށާފައި ްއަށް ރުފިޔާ
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ްގުިޅގެްން ްިދއުމާ ްމައްޗަށް ްައށް ްއިންތިހާ ްޚަރަދު ްދަތުރު ްބޭާކރު ްކުރާ ްބޭރަށް ްވެރިން ވަޒީފާތަްއްއިތުުރކޮށް،ްކުންފުނީގެ

ްމަ ްބާނާ ްމަސްެވރިން ްފޫބެއްދުމަށް، ްއަިދްއެކަން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަޖްބޫރުކުރުވަމުން. ްދަނީ ްވިއްކުމަށް ސް

ްހިމެނޭް ްކަންތައްަތކެްއ ްކޮރަޕްަޝންގެ ްވަނީ ްައޑީަގއި ްބަަދލުގެ ްވާ ްމި ްގެނެސްފައި ްައގަށް ްގަންނަ ްމަސް މީގެއިތުރުން

ް ްދިެވހި ްުކޑަކުެރވުނީ ްއަގު ްމަހުގެ ްއިއްތިފާޤުން ްފާހަގަކުރެވޭ. ނޑަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްކުންފުންޏެއްގެްކަމަށް އަމިއްލަ

ްރާަވއިގެްން ްގަސްތުަގއި ްމިއީ ްދެކެން.ްއެހެންކަމުން ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްގުޅިގެން ްވަނުމާ ްބަނދަރަށް ްކޫއްޑޫ މަސްބޯޓުތައް

ދިވެހިްމަސްވެރިންގެްަޙއްޤުތަެކއްްވެިރކަންކުރާްފަރާތްތަކުންްނިގުޅަިއގަތުންްކަމަށްްދެކޭްިހނދު،ްމިްޢަމަލުްކުށްވެރިކޮށްް

ްވަގުތުންްހުއްޓާލުމަށްްއަޅުަގނޑުްޮގވާލަން.ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްްމިކަން

ް

ްރިޔާސަތުންވާހަކަެދއްެކވުން:

ްބަހުސަށްް ްގެންދާނަން. ްޢަމަލުކުރަމުން ްމަތިން ްގޮތުގެ ްގަާވއިދުަގއިވާ ްމަޖިލީހުގެ ްމައްަސލައިަގއި ްކުއްލި ހުށަހެޅިފައިވާ

ްވޯޓަކަ ްފުރަތަމަ ްޖެހޭނީ ްޓަކައި ްރަނގަބީލުްދިއުމަށް ްޖަހަންޖެހޭ ްަޓކައި ްދިއުމަށް ްވޯޓަކަށް ްއެެހންކަމުން ްދަންނަވަން. ށް

ްވެސްް ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރިހާ ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްއެދެން. ްއަރިހުން ްއަމީންޢާއްމު ޖައްސަަވއިދެްއވުމަށް

ްމިހާ ްއަޅުަގނޑު ްފުރުޞަތުއަުރވަްނ. ްއަޅުަގނޑު ްެޗކުކޮށްެލއްވުމަްށ ްރައްޔިތުންގެްކާޑުކޮޅުަތއް ްދަންނަވަނީ ްމި ްވޯޓަށް ރު

ް ްގަވާއިުދގެ ްދާއިރާގ145ްްެމަޖިލީހުގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްދަށުން ް)ރ(ގެ ް)ނ(، ްއަދި ް)ށ( ް)ހ(، ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމެދުް ްބަހުސްކުެރްއވުމާ ްމަޖިލީހުގައި ްމައްސަލަ ްުކއްލި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްރަޝީދު ްއިބްާރހީމް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުމަށް.ްްޢިއްޒަތްތެރި

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

39ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

24ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް
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ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްއެހެންކަމުންްރަްއޔިތުންެގ24ް.ްޖުމްލ13ްަ.ްފާްސވުމަށްްޭބނުންވާްއަދަދ24ްުވޯޓުަގއިްަބިއވެރިިވްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ް ްގަވާއިުދގެ ްދަށ145ްުމަޖިލީހުގެ ް)ރ(ގެ ްއަދި ް)ނ( ް)ށ(، ް)ހ(، ްމާއްދާގެ ްދާއިރާގެްވަނަ ްދެކުނު ްމާފަންނު ން

ްފާސްވެއްޖެ.ް ްބަހުސްކުރުމަށް ްމަޖިލީހުން ްމަްއސަލަ ްހުށަހަޅުއްވާފަިއާވްކުއްލި ްރަޝީދު ްއިބްރާީހމް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ވަނަްމާއްދާގެްދަށުންްައޅުަގނޑުްމަަސއްކަތްްކުިރއަށްްގެންދާނަން.147ްްމިގޮތުންްފާސްވުމާްެއކުްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދގެް

148ްް ްހިނދަކު ނޑަނާޅާހާ ްކަ ްގޮތަކަށް ްއެހެން ްމަޖިލީހުން ްއޮންނަނީ ްމާއްދާަގއި ްިދގުނުވާެނ1ްްވަނަ ްވުރެ ގަިޑއިރަށް

ް ްގިނަެވގެން ްމެންބަރަކަށް ްހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ ްމައްސަލަ ްކުރަްނ. ްކަމުަގއި ްމި ްއަދ7ްްިބަހުސެއް ްއެރުވުމަށް. މިނެޓު

މިނެޓުްކަމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުްިމ3ްްށްްގިނަެވގެންްދެވޭނީްމައްސަލައާްމެދުްބަހުސްކުރަްއވާްކޮންމެްމެންބަރަކަ

ްމިް ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ްއަުޅަގނޑު ްއެދިވަަޑިއގަތުން. ްވާހަކަފުޅުދެއްުކމަށް ްމެންބަރުން ްހުުޅވާލަްނ ްފުރުޞަތު ވަގުތު

ްޢިްއޒަތް ްދާއިރާެގ ްދެކުނު ްާމފަންނު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްހުށަހެޅުްއވި ްަމއްސަލަ ްއިބްރާހީމްްއަރުވަނީ ްމެންބަރު ތެރި

ްރަޝީދަށް.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރަޝީދުްާވގަކަދެްއެކވުން:ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު

ް ްގަާވއިދުެގ ްެނގީ ްމި ްެއއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްމާއްދ212ްްާނިޒާމާ ްބުނޭްވަނަ ްާމއްދާަގއި ްއެ ްދަުށން. ގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމަޤާމުންްދުރުކުރުމުގެްމައްސަލަްއެްއްނުވަތަްވަޒީރުންގެްމަްއޗަށްްއިތުބާރުްނެތްކަމުގެްމައްސަަލް

ްމީހުންް ްތިބޭ ްމަގާމުތަކުަގއި ްމުސްތަޤިއްލު ްމިނިވަން ްނޫންނަމަ ްމުއައްސަތަާކ، ްމިނިވަން ނޑިރުންނާއި ްފަ ްނުވަތަ އެއް

ްގޮތެއްްމަގާ ްމަޖިލީހުން ްމެދު ްމައްސަަލއަކާ ްއެ ްވަގުެތއްަގއި ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމަޖިލީހަށް ްއެއް ްމަްއަސލަ ްވަކިކުރުމުގެ މުން

ްމަޖީލީހަށްް ްމި ްމިއަދު ްަދށުން ްމާއްދާގެ ްމި ްއަޅުަގނޑު ްެއވެ. ްހައްޔަރުކޮްށގެންނުވާނެ ްމެންބަރަކު ްކުރިން ނިންމުމުގެ

ރާްގެންދިޔަްކަމަށްްވިދާޅުެވްއއޖެ.ްހަމަްއެާއއެުކަގއިްމިްމައްސަލަްއަކީްޤާނޫނީްހުށަހެޅިފައިްހުރިްމައްސަލަތަެކއްްއަނބު

ވަރަށްްބޮުޑްމައްސަލަްއެއް.ްމިްވަގުަތކުްމަޖިލީހުގަިއްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްއިތުބާރުްނެތްކަމުގެްމައްސަަލްެއއްްއެބަް

ވޭނެްިމްަގާވއިދުްބުާންގޮތުން.ްއެހެންވީމާ،ްމިހާރުްއޮތް.ްމިްމުއްދަުތގެްތެޭރގަިއްއެްއވެސްްމެންބަރަުކްހައްޔަެރްއްނުކުރެ

މައްސަލަްއެއް،ްއިތުބާރުގެްެނތްކަމުގެްއެްއވެސްްމައްސަލަްއެއްްމިްމަޖިލީހުގައިްއޮތްތޯ،ްނެތްތޯްއެކަންްމެންބަރުންނަށްް

މިގޮތަށްްއޮންނައިުރްްސާފުވާންޖެހޭްއެބަ.ްއެހެންވީމާ،ްއެގޮތުންްމިްމާއްދާގެްދަށުންްކަމެއްްސާފުކުރާކަެށއްްނޫން.ްމިކަން
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ް ްމިހާރު ްދޭ. ްއެބަ ްދިމާވަމުން ްބޮޑަށް ްވަރަްށ ްެއއް ްމައްސަލަ ނަޑްށ6ްްޤާނޫނީ ްއަުޅގަ ްމިތަނުން ްެވއްޖެ މަސްދުވަްސ

ްއެނގިފަިއވާްގޮތުަގއިްރަީއސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާގެްއިތުބާރުްނެތްަކމުގެްމައްސަލަްެއއްްމިްމަޖިލީހުގައިްބާްއަވއިގެންްއުޅޭތާ.ް

ް

ްހަކަދެްއކެވުން:ޔާސަތުންްވާހަރި

ްގޮތުެގް ްގަާވއިދުަގއިވާ ްމަޖިލީހުގެ ްނެންގެވޭނީ ްމައސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމަޖިލީހުގައި ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްކަންބޮުޑވެަވޑަިއގަންަނާވް ްތިޔަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޮގތުން. ްބެހޭ ްމައްސަަލއަކާ ްއޮތް ްއެޖެންާޑގަިއ ްމިއަދުގެ މަތިން

ނުޑވާ ްއަުޅގަ ްވަޒީރުްނގެްމައްސަލަ ްމެންބަރަކު، ްެއްއެވސް ްމަޖިލީހުގެ ްެއއީ ްގެެންއސަ. ްސަމާލުކަމަށް ްފުލުހުންގެ ނީ

ް ްެއއް ްމަްއސަލަ ްނެތްކަމުގެ ްއިުތބާރު ްރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްާޔގެ ްުނވަަތ ްމެންބަރެއްގެ ްހުށަހެޅިފައިވާްމަޖިލީހުގެ މަޖިލީހަށް

ްފުލު ނޑުވާނީ ްއަުޅގަ ްކަމަށް ްަހއްޔަރުނުކުެރވޭެނ ްއަޅުަގނޑުްވަގުެތްއގައި ްޝުކުރިްއޔާ. ްގެެނއްސަ. ްސަމާލުކަމަށް ް،ުހންގެ

ްއަރުވަން.ފުރުޞަތުްްދިއުމަށްރުްވާހަކަފުޅުްުކރިއަށްްގެންމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަ

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްއިބްރާހީމްްމެންބަރުްދާއިރާގެްދެކުނުްމާފަންނު

ނޑުމެންްމީގެްކުރިންްއަުޑއަހަމުންދަނީްމަސްވެރިންނަީކްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްޢި އްޒަތްތެރިްަރއީްސ،ްައޅުގަ

ދުވާލުްް،ދުވަހަކުްރަިއވަރުްހަދަިއެގންްކޮންމެް،ނާރަށްްތަފާތުްލަވަަތްއްހަދައިގެންންގެްލޭދިވެހީްްގަ.ންގެްލޭނާރުކަމުްވެހީދި

ނަމަވެސްްމަްސވެރިްނނަށްްދެނީްއޭރުަގއިްވެސްްދެްްކީއެްހުރިހާްސަނާް،ކިޔަމުންްގޮސްްުދވާލުްލަވަްްއިޔާރެް،ހަތަރުދަމު

ްބަ ްލާް.އިރުފިޔާ ްދިހަ ްދޭތެރެައކުން ްރާއްޖެް.ރިނުވަތަ ްއޭރު ްއަދި ްބޮޑުކުރަމުންދިަޔއީ. ްގޮތަށް ްލާރި ްފަސް ްއަށްްްނުވަތަ

ްކަޅުބިލަމަހަ ްރާއްޖެބާނާ ްއެއްެޗއްްރުންކުއެކްސްޕޯޓުްްންއިްކީ ްފިނިކޮށް،ފިނިކޮށްގެންްމަނާ ނުޑކޮށްގެންްް. ްގަ

ްޕޯޓުްސްއެކް ްހަމައެކަނި ްމަނާކަމެއް. ްކުރުމަކީ ްމިފްކޯއެ ްއޮންނަނީ ްްފުރުޞަތުދީަފއި ްއޮންނަނީ ްއަށް.ްަސރުކާރަށް ބާުރްއެ

ްއެހެންނަމަވެސް ްަޙއްޤެްލިބިފަ. ްރައްޔިތުްނގެ ްލޭނަރުކަމުްއްއެީއ ްމަސްވެރިންނަކީ .ް ްމަްސވެރިންަނށްްް،ވާނަމަގަިއ އެ

ނާރުްހިނގާނެްގޮތެއްްއެްލޭވަންޏާްްމުޅިްަޤއުމުގެްލޭނާރުްކަމަށްް،ވާނަމަްމުަގއިޤައުމުަގއިްއެހާްމުހިއްމުްބަޔަަކށްވާްކަ

ްތެރޭް ނޑުގެ ްއެއީ،ްހަށިގަ ްލޭނާރުްގައިއޮންނަންޖެހޭނެ. ްގޮތެއްް،އެ ްދައުރުވާނެ ްލޭ ްއެހެންނަމަވެސްްއެ ްއޮްނނަންޖެހޭނެ.

ްއޭރު ްރުފިަގއި ްދެ ްކަންކުަރމުންދިޔައީ ްސަުރކާރުން ްއޭރުގެ ްބަޔަށްކަްނކުރަމުންދިޔައީ ްދޮޅުް،ޔާ އަްށްްރުފިޔާްނުވަތަ

ްހަދަމުހިތަށްް.މަސްގަންނަމުންދިޔައީ ްގޮެތއް ްކަްއޓާއެރި ްދޭތެރެއަކުން ްކިރާިއުރްް.މަކަރުހަދާނެްއިންްންދިޔައީ. ނުވަތަ

ްމަކަރުހަދާނެ ްެއއްގޮަތކަށް ްކޮންމެވެސް ްުނވަތަ ްރުފިޔާކައްޓާ ްދެ ްހަދައިގެން ްގަްންރުފިާޔއަކު،ް. ްދިޔައީމަސް .ްންނަމުން

ްއެމް.ޑީ.ޕީް ްައއިސްްއެހެންނަމަވެސް ްރަޖިސްޓްރީްް،ވެރިކަމަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީންްއެމް.ޑީ.ޕީ ްހިސާބުން ކުރެުވނު

ްދިވެހިާރއްޖެވަކާލާތުކުރަމުންދި ްކަޅުްަޔއީ ްބާނާ ްަވކިވަިކްް،ބިލަމަސްއިން ްފިނިކޮްށގެން ނޑުމަސް ްެވްސްކަ ކުންފުނިތަކަށް

ްއުފައްދާނަމޭވާް.ބޭރުކުރެވޭނޭ ްސިާނޢަތެއް ްވަްމިް.ދަވެރި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހަމަެއއާެއކު،ދުވަމުންދިޔައީޢުކަްނތައްތައް .ް
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ްވެރިކަ ްވައެމް.ޑީ.ޕީ ްއެ ްައއިސް ްފުއްދުމަޢުމަށް ްފިޝަްށްދު ްމިފްކޯ ްވަިކވަކިްންޒްރީޓަަކއި ްފެލިވަރާ ްާއއި .ްެއއީ،ްކޫްއޑޫ

ްބަހަލަްނެވާދަވެިރވާ ްސިްއި،ގޮތަށް ްވާަދވެރި ްެބހިގެންގޮސް ްވެސް ްޒޯންތަކަކަށް ްއުފައްދައަދި ްންއިތެރެޭއގެްިއ،ނާޢަތެއް

ްަކޅުބިލ31ްަ ްޖެއްސީ ްއަުޅަގނޑުމެން ްއަގު ްއަށް ްޭއރުްވެސްްމަހުގެްރުިފޔާ ްކަން.ްެއއީ،ްާރއްޖޭގެ ްނެއްޔަށްބާނަމުންދިޔަ

ްއި ްވެސް ްކަންނެލި ްާރއްޖޭގެ ްހަމައެާއއެކު، ްއަެގއް. ްބޮުޑ ްވެސް ްއަގަށްވުރެ ްދިޔަްްންތިހާލިބުނު ްމައްޗަށް 111ްްއީ.އަށް

ްއަށ121ްްް،ޮގސްްއަށްްރުފިޔާ ްައގުްކަންނެލިްުރފިޔާ ްމިހާރުް.ކިރަމުްނދިޔަ ްއަގަކީ ްކަްނނެލި ްވެސް ްޮބޑުްހަމަ އެހާ

ްކިރަމުންް ްކަންނެލި ްްއަެގއްަގއި ްއެްް،ދަނީއެ ްފެކްޓަްގަންނަމުން ްވެސްްވާަދވެރިްެވސްއެްް،ރީތަކަށްދަނީ ްއޭރުަގއި .

ްއޮޢަސިނާ ްހިފެހެއްޓިފަތް ްވެސް ްކަންނެލި ްނަތީ ްްގަމުން.ްރޯޔަލްޓީ ްބޭރުކުރަންދިޔައީއިންތިހާޔަށް ްމަސް ް.ްމަސްވެރިައކު

ްއެާއއެކުވެއްޖެް ްަނގަްނޖެހޭ. ްހުއްދަތަެކއް ްބަިއވަރު ްއެތަްއ ްއިންތިހާއަށް ްއެހެންނަމަވެސްްއޮްއިްހިފެހެއްޓިފަް،އްޔާ ްންނަނީ.

ނޑުްދަންނަވާ އަދިްް،ހަދާްމަޖިލިސްްވެސްނުްއަކީްދިވެހިާރއްޖޭގެްޤާނޫްވާހަކަްލަންްބޭނުންވާޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްއަުޅގަ

ްނާ ްެވސް ްަރއްޔިތުްންމަވެރިކަން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވެސް ްުއޅުނުންނަނީ ްގޮސް ްމަހަށް ްކަންތައްް.ސްވެރިން ކުރާްްއޭރުަގއި

ްމަސްކޮޅު ްބާނާ ްއެްހަމަްގޮތަކީ ްހިފައިގެންްސީދާ ްލަންކާތަނުން ްކިރަްގާލޭްގެޮގސް ްގޮސް ްއެހެންތާކަށް ްނުވަތަ ނީ.ްއަށް

ް،އަށްްއެތެރެކުރާްނގޭނެ.ްލަންކާބުނީމަްއެްއޭްއަށްްގޮސްްމޯލްޑިވްސްްފިޝްްެވސްްލަންކާރައީސް،ްމިހާރުޢިއްޒަތްތެރިް

ްއެތެރެމިހާރު ްމަލިކުންނާވެސް ްބޭރުގަްްނާންާޔއައިްނޑިްއިކުރަމުންާދ ްމޯލްިޑވްްއި،މަހުގެ ްފިްޝްފޮިށަގނޑުަގއި ސް

ްއެތެރެކުރަނީ.ްއެީއ،ްމޯލްޑިވްޖަހައިގެ ްެއހެންން ްނޫން ްފިޝް ްއެްސް ްުނވޭ.ްކާންްމަހެއް ްވެސް ްބޭނުމެއް ވެސްްްމީހުން

ްބާނާް،ބޭނުންނުވަނީ.ްއެއީ ްް،ކޮށްވަްފައްލަް،ާރއްޖޭަގއި ްއެ ްއެހުހިްއަކއިގެން ްމަސް ްކުދިކުދި ްމީރުވީމަ.ްމީހުްންނަ ންނަށް

ްއަށްްތުގެްތެރެްޢަިދވެހިރާއްޖޭެގްމަސްވެރިންްޒަމާނުއްސުރެްުއފެއްދިްސިނާ،ްއެހެންނަމަވެސްްމިހާރުްމިްއުެފއްދިްސިނާޢަތް

ްައރާފަަފއި،ްއަތްގަދަކޮށް ްް.ްއެންމެވަކިބަަޔކު ނަޑއަޅާފައި ްކަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއ31ްަްއަށް،ްުރފިޔ28ްާފަހުން ްށްްރުފިޔާ

ްމަސްގަންނަމުން ްް،ދިޔަ ްދުވަހު ްއައި ްހަމަޖެހިގެން ްބަދަލުކޮށްލާފައި ްވެރިކަން ްބަދަލުކޮށްލާފައި،ްބަޣާވާތްޮކށް ެއްވެިރަކން

ްމީހާއިް،ބަޣާވާތްކޮށް ްހުރި ްކުންފުނިް،ސްކޮްށ ްޕާޓީްް،އޭނަެގ ްއޭނަގެ ްގެންގޮްގެ ްލަނީ.ްމީހަކު ްެޗއާރމަނަކަށް ސް

ކުންފުނީގެްޗެއާރމަނަކަށް.ްްނީްއޭނާއާްވާދަކުރަންްުހރިލަްއޭނަްމިް،އެންމެްޮބޑުްކުންފުނީގެްވެިރޔާްކުރަންްހުރިވިޔަފާރި

ްދެން ްޖެހިގެން ްދެން ްޗެއާް،ފެލިވަރުގެްްއޮތްްވެސް ްދުްއވާލަނީރމަނަމިފްކޯގެ ްވާދަވެިރކަން ްލާފަިއ ްމީހަކު ްއޭނަގެ .ްކަށް

ްބޯއިދުއްވަް ްއޭަނގެ ްކޫއްޑޫޓުލާފައި ްބޭނުްްތަްއ ްވައްދާފައި ްގަންނަމުންއަށް ްމިހާރު ްއަގަކަށް ްމިްން ްބޮޑު ްވަރަށް ްމީ ދަނީ.

ް ްޤާނޫނުހަދާ ްދަންނަވާ ްމި ްރައީސް.ްއަޅުަގނޑު ްޢިއްޒަތްތެރި ްފޭރުމެއް ްޙައްަޤކަށް.ްމީ ްއުފަންވީްމަޖިއަރަިއގަނެވެނީ ލިސް

ްހެދި ްމަސްވެރިންނާ ްެހދި، ްމަސްވެރިންނާ ްއޮތީ ްމަސްވެިރންް،ދިވެހިާރއްޖެ ްދިވެހިރާއްޖެްްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްނަމަ ނެތް

ްަރއްޔިްނޯތީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމަް،ތުންސް. ްކުރަމުންދިޔަ ނޑުެމންމަސްވެރިން ްއަުޅގަ ްމިްނަށްސައްކަތުން ތިބެވެނީ.ްްމިތާ

ްވެސްްދިވެހިރާއްޖެ ްއޮތީ ްރާއްޖެް.ްއެހެންނޫންނަމަމި ްމަްސވެރިންްްނޯންނާނެ ްރަީއސް.ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޢިްއޒަތްތެރި އެއް

ްްއެކި ްމަސައްކަތުން ްބުރަ ްގޮސް ނޑުމެންތަންނަށް ްއަޅުގަ ްމަސައްކަުތން ްފެންނަނީ.ކުރި ްމިހާރުްްނަށް އެހެންނަމަވެސް
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ްހިތަށް ްހަމަ ްގޮތަމިއޮތީ ްނޫް،ށްކައެރި ްބައެއް ްެއއްެވްސ ްއެމަސްވެރިންނަކީ ްހިފެހެއްޓޭނެްްން. ްމަސްކޮޅު ްބާނާ މީހުން

ްޢިްއޒަްތތެރިް،ގޮތެއްް ްމިއަދު ްއެފް.އޯ.ްހަމަ ްައުގ ްާބޒާުރގެ ްްބީރައީސް، ްވަރަކީ ްހުރި ްިމއަދު ޔޫއެްސ2111ްްޕްަރއިސް

.ްންނަްއެްއވެސްްމީހެްއްނޫޅޭނެއިންޓަރނެޓަށްްުނވަް.ޑޮލަރު.ްދިވެހިރާއްޭޖގަިއްނޫޅެޭންނެޓަށްްނުވަންނަްއެްއވެސްްމީހެއް

ްޢާއް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމުކޮށް ްއެކްސްޕޯޓުމަުހރިހާ ްމަސް ްކުސްވެރިންނާއި ްސައިެޓއްރާ ްއުޅޭ ްަވދެ ްެއއީ.ްމީހުން

ްސައިޓެއް ްހުރި ްޖަހާފައި ްވެސް ްއިސްތިހާރު ްބަޔަކު ްސަތޭކަ ްއެަތއް ްއޮންނާނެް.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވެސް ވަގުތުްންް.ފޯރަމެއް

ްވާނެ.ްއަޕްޓޭޑު ްއެްެވސް ްެވސް ްއަގު ްހުރީނގޭނެމަހުެގ ްިމހާރު ްސީ.ެއކްސްް،. ްކިޔަނީ ްސައިޓަށް ޑޮްޓކޮމް.ްްއެ

ބީް.އޯ.ބީ.ްއެފް.އޯ.އެފްއަށ2111ްްްޑޮޓްކޮމް.ްވަދެްބަލަ.ްްސީ.އެކްސްްް!ެވސްްވަދެްަބއްލަވާޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްމިހާރުް

ް ްމިއޭ ނޑު ްއެްއަުޅގަ ްމިތަނަށް ްގަންނާނެްދަންނަވަނީ ްއަތުން ްމަްސވެރިންގެ ްއައިސް ްބޯޓުގައި އަުގ.ްްމީހުންގެ

ްއެހެންްބޯޓުތައްްއައިމަްކިރަްނވީް.ްމިފްކޯްއިންްމަސްގަންނަންޖެހެނީ.ްމިތަނަށްްނީންތޯްވިލާްއިންްމަސްަގންނަޖެހެކީއްކުރަ

ް ްމިތަނުން ްހަަމ ްވެސް ްކުރީަގއި ްނޫންތޯ. ްގޮސްްހަމަ ްބާނައިގެން ްމަސްް،މަސް ްވެްސ ްގޮްސ ްއެހެންލަންާކ ްކިރަނީ.

ްއަތަ ްމަސްކިރަނީ. ްވެސް ްހިފައިގެންކަރަްސޭންތަނަށް ްމަސް ްވެސް ްޔަށް ްދިވެހިންގެ ްއެހެންވީމާ، ްދަނީ. ްށްކަކަްޙައްޤުތަމި

ް.ްެއއީ،ްދިރިުހރުމުގެްޙައްެޤއްްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްހަމަެއކަނިްދުލުގެްިމނިވަންކަމެއްްނޫންްދޭނީ.ްއެްވޭނެއަރައިުނގަނެ

ްދިރިއުޅުމު ްއާމްދަނީ ްމަސްވެރިމީހުންނަށް ްދޭންޖެހޭނެ. ްޙައްޤު ްއާމްދަނީްްކަށްޢާއިލާއަްްގެ ްނެތް. ްޙައްޤެއް ދިރިހުރުމުގެ

ްގޮްް،ލިބިގެން ްއަނބިދަރިން ްއަދާކޮްށގެްނ ްއެްއޗެހިްވަޒީފާ ްލޯނުތަކާ ްބޮޑެތި ްހަމަ ްއެހެންނަމަވެސް ްުއޅޭނީ. ަވއިގެން

ްްިއގެންނަގަ ްދޭތެރެއަކުން ްޮއއްވާ ްްމަސްްއަށްްރުފިޔ6ްްާމަސައްކަތްކޮށް ްހެދީމަ ްޔޫ.އެސް ްލިބެނީ. ްއެ 31ްކޯއްޗެްއތޯ

ްޑޮލަރަްޓުސެން ްދެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރުނުޖެހޭ ްއަެގްއގަިއ ްމަތީ ްވުެރ ްިކލޯށް ްއެފް.އޯ.ީބްް،އެއްްްވެސް ބޭރުން

ްައއިސްްްނަގަން ްބޯޓުތައް ްބޭރު ްމިތަނުން ްހުއްޓާ ްއައިްސ ްއޮތީ ްަވއްޓަިމ ްައގު ްމިްލާފައިމިހާރުވެސް ްޮބޑުް. އަށްވުރެ

ްނުކުރެ ްޢިއްޒަތްތެވޭނެވަްއކަމެއް ްމިވަުރކޮށްގެން ްރަ. ްއިންޓަނެޓުްރި ްމިވަރުކޮށްގެން ްހުރިހާްްީއްސ، ްއަޅައިެދވޭނެ. ވެސް

ްކުެރވޭ ްެވސް ްހޯކަމެއް ްވެސް ްލާރި ްކެްމޕޭނަށް ްމަސްވެރިންދައިދެނެ. ްވިސްނަންޖެހޭ ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީާމ، ްވޭނެ.

ްިކޔަ ްލޭނާރޭ ްރަިއވަް،ދަވާފައިންނިްިއެގންދިވެހިރާއްޖޭެގ ްމިާހރަކުރުކީެހން ްިކޔަިއގެން ްވޯެޓއްްްރައިވަުރ ްއަިދ ނޫެޅވޭނެ.

ްނުދޭނެ ްމީހުންނެއް.ްވެސް ްއެްއެްއެ ްއެބަ ްތިމަންނަމެންްމީހުންނަށް ްގޮތުން ްސިާޔސީ ްމީ ްކަންތައްތައް. ްމި ނޭގ

ްެއއްވެްސްްއިންތިޚާބަށް ްޮގވާލަން ނޑު ްައޅުގަ ްމަސައްކަތް. ްކުރާ ްފޭރިަގންނަން ްވޯޓުތަެކއް ްެއއްކޮްށގެން ްލާރި ޓަކައި

ްސަުރކާރަް ްމި ްނުދިނުމަށް.ްް،ށްމަސްވެރިޔަކަށް ްވޯޓެއް ްއެްއވެސް ނޑަށް ްބަިއގަ ްބާޣީންގެ ްބަިއެވރިވާ ްސަރުކާރުަގއި މި

ް ްހަމަޔަޤީނުންވެސް ްއެނގޭ ނޑަްށ ްކަންތައަުޅގަ ްމި ްއަރަިއގެން ްެއއްޮކޅަްށ ްއަނެއްކާްބާޣީންގެ ްފަށާނެކަން.ްއް ވެސް

ްރަް ްއަުޅވެތިކުރާނެކަން.ްމީދިވެހިރާއްޖޭގެ ްަދއްކަނީްްޢިއްަޒތްތެރިް.ކަމެއްްބިރުހުރިްމެއް،ބިުރވެރިކަްްއްޔިތުން ްރައީސް،ްމި

ްާވހަކަ ްފައިާސގެ ްއަދަދެއްެގ ްްމަދު ްދައްކަީނ ްމި ްނޫނޭ. ްބަޣާވާްހުރިްއަށްްރުފިޔ31ްާއެްއ ްއަށް.21ްްކޮށްފައިްަމސް

ތެޔޮްފީފާެއްއެގްް،ރުފިޔ6ްާރުފިޔާްއަށްްމިްހެދީ.6ްްްެވސްހުރިްމަސްްއަނެްއކާްއަށްްރުިފޔ21ްާއެވަރުންްނުފެދިގެންް
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ތެޔޮހަމެއްްްނީމަކޮށްދިްއްދެނީ.ްހެޔޮކަމެްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްަޓނެއްްހިފައިގެންްގޮސްްކިރާލީަމްތެޔޮްފީފާއެއްްމިްއަގޭ

ްތެޔޮ ްަޙއްޤުތަކަށްްދޭހެން ްމަސްވެރިންގެ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްޮގވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްލިބެނީ. ްމި ހަމެއް

ްފާސްކޮް،އިހުމާލުނުވެ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްސަބްސިޑީއަދި ްށްފައިވާނެ ްމީގެތެރެޒް ްސަބްސިޑީއިެވސް ްއެއްެވސް ްދޭން. ްއްޒެްން

ްދި ްވެސް ްއަހަރު ްމި ްނޫން. ްދިނީކީ ްވެސް ްއަހަރު ްމަޖިލީމިދިޔަ ްރައްޔިތުންގެ ްނޫން. ްއޮތްްފާސްްހުންނީކީ ކޮށްފައި

ްޤާނޫނާ ްވަވެްޤާނޫނެއް. ްޚިލާޙީސް ްދު ްމަސްވެރިން ްއެހެންވީމާ، ްހަޅުތަލަޢާއްފުވީ. ްނުކުމު ްކަމެއްްކަށް ްމި ްނޫނީ މެގެން

ްނުވާނެ.ްޝުކުރިްއޔާ.

ް

ްްއކެވުން:ވާހަކަދެްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްބަހުސްކު ނޑުމެން ްައުޅގަ ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްސިާނޢަތަކީ ްމަްސވެރިކަމުެގ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ރަންޖެހޭްޝުކުރިއްާޔ

ްނޫން ްސިޔާސަެތއް ްއަުޅގަވަރުެގ ްއެންމެންކަްނ ްރައީސްްެވސްްނޑުމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްބަހުސެްއްް.ދަންނާނެ. މިފަދަ

ްކްރެޑިޓުކުރާ ްައޅުަގނޑުމެން ްމަސްވެރިކަންްއިުރގައި ްނެތް ްފަރާތެއް ްއެއްވެްސ ްފިޔަަވއިދޭންޖެހޭ ްމަސްވެރިޔާ .ްކުރާ

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްއަށް ްމިްްންމަސްވެރިޔާ ްރަށްދަކަްްކްރެޑިޓް ްބާްއަްްދެނީ ނޑުމަްސކޮޅު ްކަ ަލއިންކާެން،ްނައިގެްނގެނެސްވީަގއި

ގޮތުަގއިްއެްގެްފައިސާްހޯދަންވެގެންްވަސީލަތެއްއަށްްބޭރުްދިވެހިރާއްޖެްއިއާްދޭތީްގޮުތގައިްބޭނުންކުުރމަށްްއެްގެއެްއޗެއްް

ްބޭނު ްރައީސްމަސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފެނިގެންދިޔަީއ2114ްްް.ންކޮށްދޭތީ. ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްތެރޭަގއި ްއަހަރުގެ ަވނަ

ްދަށްވަމުންވެރިކަމުމަސް ްސިނާޢަތް ްހާލަތްްދިޔަގެ ްބައެއް ްތެރޭގައި ްދުވަސްކޮޅު ްފެށި ްދަށްވާން ްއެ ްބަެއްއްތަން. ތަކުަގއި

ްދިވެހިްއިންވެސްޓްމަންޓު ްފަސްަތއް ްންޖެހެމުރާއްޖޭަގއި ްމައްސަލަ. ްބޮޑަްށްއެްދިޔަ ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް އީ،

ްމައްސަލަ ްފެކްޓްްފާހަގަކުރެވުނު ްބިނާކުރަމުްެއއް. ްފަސްޖެހިރީތައް ްފަރާތްތައް ްއައި ްހާލަތަް،ން ށްްމަސްނުކިރޭނެ

ނޑުމެްނނަށްްފެނިގެންހިސާކަންތައްތައްްވާންފެށީމަ،ްވާްނފެށިް ރަުށްްއިއަށާދިއްދޫގެްއަތޮޅުްއޮފީސްތެރެްދިޔައީްބުންްއަޅުގަ

ްރައީސް، ްމަންޒަރު.ްޢިްއޒަތްތެރި ްައޅާލި ްމަސްަތއް ްތެރެއަށް ްފެނިގެންދިްއޮފީސް ނޑުމެންނަށް ފެބްުރއަރ7ްްީއީ،ްޔައަުޅގަ

ްރާއްޖޭ ްަބދަލުވެގެންދުވަހު ްވެރިކަން ްކަންތ8ްްަް،ގެ ްކުރެވުނު ްހޯޑެްފެބްރުއަީރަގިއ ްެތރޭގައި ްހުރިްއްއްތަުކގެ ޫދގައި

ތްތެރިްޢިއްޒަްޖެހިްމަންޒަރު.ްމީްގައިްވެސްްހުޅުކުރަމުންދިޔަްފަރާތެއްގެްފެކްޓަރީްއިންވެސްޓުްްއިވެރިކަމުގެްސިނާޢަތުގަްމަސް

ތަރައްޤީކުރަންެވެގންްއަމިއްލަްވިޔަފާިރވެރިންެގްް.ްެއްސިނާޢަތްައކީްޑުވާންޖެހޭްމައްސަލަންބޮްޭޖގައިްކަރައީސް،ްމިްރާއް

ްފައިނޭންސިންޖީބުން ްލޯން ްވެސް ްއަދި ްބިނާްއާއިްނާ ްއުސޫލުތަކުން ްފެކްޓައެހެނިހެން ްބޮޑެތިސިންގާ ްރީަތކާްކުރަމުންދާ

ްްއަދިވެސް ްމަޝްރޫޢުތައް ްހަލާޢާއްއެހެން ްގޮތެްއގައި ނޑަްނެތިކޮް،ކުޮކށްމު ްކަ ްދުވަހެއްަގއި ްއެންމެ ްއެންމެްއިށްލަނީ ލާ

ްއެއަލިފާން ްރަީއސްކަންޏަކުން. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހެންވީާމ، ްމި، ްމައްސަލަ ްމި ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ް،ތަނަށްްައޅުގަ

ްމި ްހުށަހަޅައިގެން ްއަގުތަެކއްްމަޖިލީހަށް ްބަދަލުާވ ްއަބަދުވެސް ްައގުތަކަކީ ްމަސްވެރިކަުމގެ ްއަގުަތްއްއުޅެނީ ްއެ .

ްމަްއސަލަް ްވެސް ްބޮޑުެވގެން ްައގު ްހަމަ ްދުވަހުަގއި ްހުަށހަޅާ ްަމއްސަލަ ްދަށްެވގެން ްައގު ްމިތަނަށް ބަދަލުވާއިުރގައި
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ްައުގް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކީއްވެގެންތޯ ްހުށަހަޅަންޖެހޭނެ. ްަމްއސަލަ ްިވޔަސް ްކަމުގަިއ ްބޮޑުޮކށްފި ްއަގު ހުށަހެޅެންޖެހޭނެ.

ްހުށަހަޅަ ްބޮުޑވީމަންޖެހެނީ.ްމައްސަބޮޑުެވގެންްމައްސަލަ ްއަގު ްހުށަހަޅަންޖެހޭ ްގަންނަްް.ލަ ްއިން ްފައިސާ ެއއީ،ްދަުއލަތުގެ

ދަނީ.ްމަސްްގަންނަންވެގެންްްިއންްމަސްްގަންނަންވެގެންްމިްވާތީ.ްދައުލަތުގައިްރޯްލކުރާްކުންފުނިތަކުގެްފައިސާްމަހަށް

ތެރިްަރއީސް،ްޖެހޭްޢިއްޒަތްްންްެއބަމެންްވެސްްއަޅުަގނޑުކަންބޮުޑެވގެްޖެހިދާނެތީްއެކަމާަވގުުތގައިްހަަމނުްއެްފައިާސްއެް

ްމަ ްކުއްލި ްުދަވހެއްަގއިމިތަނަށް ްދަށްވާ ްައގު ްމަސްވެރިކަމުގެ ްހަމައެކަނި ްހުށަހަޅަން. މިއަދުްް،މަސްތައްްް،އްސަލަ

ްުއކައަޅުަގނޑުމެ ްމަސްތައް ްއުފާކުރަންޖެހޭ ްަކނޑަައޅައިން ްއަޅަް.ނުެލވޭތީވެއިނުެލވޭތީ. ްޮއފީހަށް ްިމްވެނުލެވޭތީްއިރަށު .

ްވެސަލް ްރާއްޖޭަގއި ްތަާކއި ްއެއްެޗއްސަށް ްހަމަޖެހިފައިވާތީްމަސްތައްްއެެހން ްގޮތަށް ްކިރޭނެ ނޑުމެންް. ްއަުޅގަ ެއއީ

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްޖެހޭްޤަބޫލުކުރަންއުފާކުރަންޖެހޭނެ ްމާކެޓުްއެަބ ްެވސްްަގއިއިންޓަރނޭޝަނަލް މަހުެގްްމިއަދު

ްއްއޮންނަްކަމެްޑިމާންޓްްއެންޑްްސަޕްލައިްވެސްްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްމީްއެއީްންދާތީވެ،ނީ.ްދަށްވަމުދަށްވަމުންދާއަގުް

ްރާއްޖެ ްރާއްޖެްއަަގކީ.ްމިއަދު ްބޮއިފިއްޔާްއަށްްމަސްނުބާނަްއަށްްަމސްބާނަނީ.ްމާދަމާ ްޮބޑުވާނެ.ްައގު ުޑވަނީްމަސްްައގު

ްވަގުެތްއގައި ްމާކެޓުް،ނުބާނާ ްަޤއުމުތަކުެގ ްގަތަބޭރު ްަމސް ްގިނަކޮށްްްއާަދޔާް،ންނަންެވގެންުކަގއި ްމިންވަރަކަށް ޚިލާފު

ްްވެ،ލިބޭތީ ްމިއަދު ްައގުަތްއްދަށްވެގެންދަނީ.ްލަންކާގައި ްޤައުމުތަކުގައި ްރަީއްސްބޭރު ްހިކ4ްިޢިއްޒަތްތެރި މަސްްޑޮލަރަށް

ްލިބެްކިލޯ ްް.ނީ.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސްެއއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްްއަށްްރުިފޔ31ްާކިހިެނއްތޯ ްހިކިމަްސްޑޮލ4ްަގަެނގެން ރަށް

ްިވއްކާްކިލޯ ްމީހާނީ.ްހިކިއެއް ްއުނދަގޫވާނެ.ްމަސްވެރިކަންްމަްސްހަދާ ްވެްސްދަންނަންޖެހޭނެ.ްހިކިމަސްްއަށް ްމީހާ ކުރާ

ްހޯދުމަށް ްަފއިދާ ްއުޅެނީ ްސިނާޢަތުގައި ްމި ްވެސް ްމީހަކު ްދަންނަންޖެހޭނެ.ްކޮންމެ ްވެސް ްމީހާ ްއެޓަކައިްހަދާ ހެންވީމާ،ް.

ްޮގއްސިްކަމަށްނިޔޭގައިްމަހުގެްއަގުްއަަރިއގެންގޮތަކަށްްކަންތައްތައްްބައްޓަންެވގެްނދާނީްމުޅިްދުްއެންމެނަށްްފައިދާކުރާނެ

ްހިނދަކު...ްހާނުދާެގްއަގުްއަރަިއގެންމުޅިްދުނިޔޭަގއިްމަހުް.ވަންޏާ

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާޟުްދާއިރާގެްމެންބަރުްވިލުފުށި

ނޑުްދަންނަވާނީްވެްްއެންމެްފުރަތަމަް!އްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެޝުކުރި މިއަދުްހުށަހެޅިގެންްއުޅޭްކުްއިލްްސްްއަުޅގަ

ްހުށަހަޅާފައިވާްމައްސަލަްހިމަނައިގެންްއަދިްދޮގުްމަޢުލޫމާތަކެއްްޚިލާފަށް،ްދާްވެސްއަކީްމިްމަޖިލީހުގެްގަާވއިްއްސަލަމަ

ްއެަކންްފާހަގަކުރަ ނޑުްފާހަަގކުރަން.ްއެީއ،ްައޅުަގނޑު ްކަމަށްްއަުޅގަ ޑޫންްމަސްްިވއްކަމުންދަނީްޖެހެނީްކޫއްްންްމިއެއް

ފަިއްހުރިްބާވީސްްރުފިާޔްބަޔަށް.ްއަދިްަހމަްއެއީްައއިސްކޮށްްވެސްްރުފިާޔްބަޔަށް.ްއަދިްގަންނަމުންދަނ22ްީވެސްްމިހާރު

ްއައިސްނުކުް.މަސް ްމިހާރުްރާއަދި ްގަންނަމުންދަނީމަސް ްއަދ21ްްިް.ވެސް ްގަންނަމުންދަނީ. ްަމގުން ްކިލޯގެ ރުފިޔާ

ްމިހަ ްމިމައެހެންމެ، ްމެންބަރުްއަދު ްވާހަކަްންޢިއްޒަތްތެރި ްްދައްކަމުންގެންދާ ްގްރާމ511ްާައކީ ްކިލޯްއި ތެރޭގެްދޭްއާެއއް

ްކޫްއޑޫ ްކުރިން ްމީގެ ްމަޢުލޫމާތުގަންނަްންްމަސް ްއަޅުަގނޑަށް ްމުންގެންދަނީ ްގޮތުަގއި ްއޮތް ްއަށް.9ްލިބިފައި ްރުފިޔާ

ގްރާމާއިްއެްއްކިލޯާއްދޭތެރޭަގއިްހުންނަްދެރަްމަސްްމިހާރ511ްްުދެންނެވިްްމިް،މިހާރުްއެްމަުހގެްައގުްްއެހެންނަމަވެސް
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ްމި ްގެންްގަންނަމުން ްކުރިން 9ްްދަނީ ްބަދަލުަގިއ ްވެސްްްރުފިޔ6ްާރުފިޔާގެ ްއެންމެން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއާދެ! އަށް.

ް ްތަނެއްަގއި ްކޮންމެ ްއެއީ ްބަދަލުތަކަކީ ްއަންނަ ްމާކެޓަށް ްދުނިޔޭގެ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެންްއަންެވސް ްއަޅުގަ ނާނެ.

ްފީފާ ްތެޔޮ ްމިއަދު ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްހިސާބެއްގައިތޯ؟ ްކިހާ ްހުރީ ްމިައދު ްއަގު ްތެލުގެ އެްއްްކީްއވެގެންތޯ

ް ްހުންނާނެ ްައޅުަގނޑުމެްންހަދާނުގައި ްލިބެނީ ްފ211ްްީގަންނަ ްެތޔޮ ްަމއްޗަށް ްއަރަިއގެންދިަޔއިރުްޑޮލަރަށްވުރެ ްައގު ފާގެ

ްއަގަ ްހުރި ްއަވުށް ްމަތީ ްބާޒާރެ ްމާލޭ ްވެސް ްމިއަދު ްއެސްެގްއގައި ްކީއްެވގެންޯތް.ޓީ.ރުން ްވިްއކަމުންދަނީ. ްތެޔޮ ްއިން އޯ

ްކީއްެވގެންތޯް ްނުލަންވީ. ްމަްއސަލަ ްކުއްލި ްކަންބޮޑުނުވާްއަޅުަގނޑުމެން ްމިކަމާ ނޑުމެން ްމިއަޅުގަ ނޑު ްއަުޅގަ ްންވީ.

ްމިތާނގައި ްމެންބަްދަންނަވަނީ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްޢަބްދުމުލަކު ްއިނގޭތޯ.ްهللاްރު ްފާހަގަކުރެއްވި ްެއަކން ްވެސް ޔާމީން

ބުނީްއަށްްލިޔުނީމަްއޯް.ޓީ.ެއސްްވެގެންްއެްކަންތައްްކުރަންއަށްްގޮސްްސާފުްްއަނެއްކާްމާލިްއޔަތުްކޮމިޓީގެްސަބްްކޮމިޓީ

ްތިތިމަންނަމެ ްމަޢުލޫމާތުްން ްއިނޭގތޯތަނަށް ްވިދާޅުވީ ނޑުމެމިްއެހެންވީމާ،ް.ނުދޭނަމޭ ްއަުޅގަ ްކަންބޮެޑއްކަމަކާ ނުވޭ.ްްން

ްމާކެޓު ްމި ްެއއްޗެްއެހެންވީމާ،ްދުނިޭޔަގއި ްހުންނަ ްމާކެޓުް،އްސަކީްަގއި ްއެއްޗެްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްައުގްަގިއްހުންނަ އްަސކީ

ްގޮސް ްމީހަކުް،މައްޗަށް ްވިޔަފާރިކުރާ ްއެކަން ްއެހެްނވީމާ، ްެއއްެޗއް. ްކޮންމެވެްސްެވއްޖެްކަމަށްްދަށަށްދާ ްިމކަން އްޔާ

ްއެނގޭނެ ްޢިއްޒަވަރަކަށް ްހުށަހެޅި ްަމއްސަލަ ްހީވަނީ ނޑަށް ްައޅުގަ ްދެން، ްހަމަޔަޤީނުން. ްމެންބަރަކީ ްމިކަްންތްތެރި ވެސް

ްސާފުކޮށް ްދުނިޭޔގެް،ވަރަށް ްރަނގަޅަށް ްމާކެޓުް،ވަރަްށ ްހިނގާިއންޓަރނޭޝަނަލް ްކަންކަން ގޮްތްްތަކުަގއި

ްކުރުމަށްސަރުކާރުްބަދުނާމުް،ޓަަކއިްްކުރުމަށްޖުނިގވަަޑއިގަންަނވާްބޭފުޅެއް.ްއެހެންނަމަވެސްްމިއަދުްމިްސަރުކާރުްޑެމޭއެ

ްމައްސަލަ ްމިތަނަށް ްކުިރއަށްގެންދާކަްޓަކައި ްއެީއ،ެއްއްލައިގެން ްޙަޤީޤަތެއް.ްްން ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިއަދު

ްފުރުޞަތާް!އާދެ ްކުރުުމގެ ްެއގޮތަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީްއިެއކަން ްއެބަްާޖގަ ްޕާޓީްއަށް ްސިޔާސީ ްމިއަދު ްގޮތުަގއިްއެއްްްއޮތް. ގެ

އެކުްވެްސްްއެުކްެވސްްއެްވާހަކަްދަްއަކންޖެހޭ.ްހިތާމަޔާްއަީކްެއމް.ޑީ.ޕީ.ްައޅުަގނޑުމެންްއުފަލާްާގްޕާޓީމިތާނގައިްހިން

ްދައްކަންޖެހޭ.ްޕާޓީ ްމިްއެްވާހަކަ ްގޮުތގައި ްއެމް.ޑީ.ޕީ.ްސިޔާްއެްއގެ ްހިނގަނީ ްޕާޓީތަނުގައި ްއެތެރެްސީ ްގޮތުަގއި ްއެއްގެ

ްްއާއި ްވެސް ްސަރުކާުރްހަބޭރުން ްނުކުމެގެން ްމަގުމަްއޗަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެމް.ޑީ.ޕީ. ްމިއަދު ރަކާްތތެރިވަމުންދަނީ

ނޑުމެންްބަދަލުކުރި ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތް ްނުނަމަވެސް ްބަދަލެްއ ްކްރެކުރެވޭނަށް ްއެ ްއެމް.ޑީ.ޕީޑިނެ. ްއަބަދުެވްސްްޓް އަށް

ްއުޅޭއޮންނާ ްއެންމެ ްވެސް ްޕާޓީނެ.ްއަޅުަގނޑު ްއެމް.ޑީ.ޕީްހިތްވާ ްއެް.ްއެހެންނަމަވެސްައކީ ނޑުމެން މީހުންނާއެކުްްައޅުގަ

ްނެތީ ްވެރިކަންްއެ،ްއުޅެވެން ްއެމީހުންނަށް ްއިސްލާމްދީން ްއެްލިބުނީމަ ްނުކުރި. ްޤަބޫލެއް ްދިވެހިރާއްޖޭގެްްމީހުން މީހުން

ް ްއެހެންނަމަވެސްރުމަތްތެރިކޮށްނުހިތިހުޤާނޫނުތަކަށް ްމަތިންްމިް. ްުއސޫލުގެ ްރަނގަޅު ްެވސްްްއެމް.ޑީ.ޕީްދެންނެވި

ނޑުެމންްވެސްްތިހަ ް.ްައޅުަގނޑުްއެންމެްއުޅެންްބޭނުންވާ...ބޭނީްއެމް.ޑީ.ީޕގެްކުރީްސަފުގަރަކާތްތެރިވަންޏާްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ޟާންބަރުްޢަލީްރިއެއް،ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެިރްމެްމައްސަލަްބެހޭްނިޒާމާ
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ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޟާރިްޢަލީްމެންބަރުްގެދާއިރާްމިލަންދޫ

ްއުޅެންބޭނުންނުވާް ްއިސްާލމްދީނަށް ްނިސްބަތްކޮްށ ްާޕޓީއަކަށް ްަވކި ްަކނަޑއެޅިގެން ްރަީއސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ނޑުްދެެކނީްއެއީްނިޒާމީްމައްސަލަ ްއެްއްކަމަށް...ްކަމަށްްބުނީމަްއަޅުގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރަްއދުދަްއަކވަްކުމެންބަރަްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަފުޅަށް ްމުންގެންދާ ްދެއްވުމަކަށް ްެމންބަރަކަށް ްމައްސަލަްިޢއްޒަތްތެރި ްނިޒާމީ

ްއަރުވަން.އްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުދާއިާރެގްޢިްފުށީވިލުް،ެތއްްނޭރުވޭނެ.ްއަޅުަގނޑުްޞަފުރުްގައިއެއްް

ް

ްްއެކވުން:ރަޝީދުްވާހަކަދެްރިޔާޟުްމެންބަރުްދާއިރާގެްވިލުފުށީ

ްމައްސަލަ ްމި ްދަންަނވާނީ ްއެކުެލވިފަްއަޅުަގނޑު ްަޙޤީޤަތެއް ްަމއްޗަށް ްމީގެ ްއޮްތްމައްސަލަްައކީ ްނޫން.ްްއެއް އަިދްެއއް

ް ްމައްސަލަޢަރިޔާސަތުން ްމިތަނަށް ްކިޔަިއގެން ްފިރިހެނެކޭ ްއެއީ ްއަންހެނަކު ްމާދަމާ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްގޮތުން ްމަލުކުރަމުންދާ

ްެވއްދިޔަސްް ްމައްސަްް،އެއް ްއެ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމިއަދު ްއެއީ، ްބަހުސްކޮށްދޭނެ. ްބަލައިގެން ްއިންަނވާްލަ ރިޔާސަތުަގއި

ޙަޤީޤަތުގައިްމަޖިލީހުގެްްނެ،އަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްއެހެންނަމަވެސްްލުކުރައްވާްގޮތްްެއއީ.ްއެކަަމކުމަޢަްކުބޭފުޅަ

ް،ދުވަުހގެްތެރޭަގއ7ްިދިޔަްގޮުތގެްމަޢުލޫމާތު.ްއެީއްއިނގައެކަންްހިްޮއވޭްވަރަްށްސާފުކޮށްްއެބަްް،އޮވޭްްގަާވއިދުަގއިްއެބަ

ް ްއެބަތުޝަރުއޭގެ ްހަމަނުވާްތަެކއް ްޝަރުތު ްއެ ްހުރި. ްބަލައިގަފުރިހަ، ްމިއަދު ްމައްސަލަ ްެނގެމަނުވާ މިއަށްްން

ްކަންބޮ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްމަޖިލީބަހުސްކުރުމަކީ ްނޫން. ްކަމެއް ްއެމް.ޑީ.ޕީހުޑުވާންޖެހޭ ްމިއަދު ްރައީސަކީ ްއަށްްގެ

ްަވޑަިއގަންނަވާ...ވެނިސްބަތް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަޖިލީ ްދެންމެ ްމެންބަރު، ްނިސްބަތްކުރަްއވަޢިއްޒަތްތެރި ްރިޔާސަތަށް ްވާަހކަްއިހުގެ ްިވދާޅުވި ްޙަތިޔަ ޤީޤަތަީކްިއގެ

ްފުރިހަމަ ްޝަރުތުތައް ްގަވާއިުދަގއިވާ ްމަޖިލީގޮުތގަްގެމައްސަލައެއްްްވާމަޖިލީހުގެ ްއަުޅަގނޑަށް ްބެހޭްއި ްކަމާ ހުގެ

ްލަފާ ްްދެއްވުމާއެކުފަރާތްތަކުން ްވެސް ްމެންބަރަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްބަލައިގަތީ. ްމި ްމިއަދު ްމިްްންނެވިލިބިވަޑަިއގެފުރުޞަތު

ްޯވޓު ްބަލައިގަތުުމގައި ްައޅުމައްސަލަ ްވޯޓުަގއި ްގޮުތގައިދެއްވުމަށް. ްއޮތް ްއެނގިފައި ްްަގނޑަށް ްމެންބަރަކު ިމްއެްއވެސް
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ްބަލަ ްވޯޓުިއގަންމައްސަލަ ްކަމަށް ްނުފެންނަ ްމިްދެްއވާފަނަން ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނޑު އަރުވަީންކާށިޫދްްއެްއްނެތް.ްއަުޅގަ

ް.ށްޖާބިރަهللاްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުދާއިރާގެްޢިއްް

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްޝުކުިރއްޔާ.ްއަޅުަގނޑު...`.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރަޝީދު.ްޟުގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާދާއިރާްފުށީވިލުް،އެއްްޒާމާްބެހޭްމައްސަލަނި

ް

ްލަ()ނިޒާމީްމައްސަ

ް

ްވުން:ރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެްްރިޔާޟުްމެންބަރުްދާއިރާގެްވިލުފުށީ

ްބަ ްއަށް ްވާހަކަ ްދައްކާ ްމެންބަރަކު ްމަޖިލީހުގެ ްޮއޭވ ްގަާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްރައީްސ، ހުސްަގއިްޢިއްޒަތްތެރި

ްޖަވާބުެދއްވީ.ް ްއެކަްއޗަކަށް ްޖުމްލަކޮށް ްތެރެއިން ްވާހަކަިއގެ ްދެްއިކ ްއަޅުަގނޑު ްއެެހންނަމަވެސް ްކަމަށް. ބައިވެރިުނވެވޭނެ

އެއީްރިޔާސަތަށްްނިސްބަތްވާްއެްއޗަކަށްްވާީތވެ،ްެއއަށްްޖަާވބުދެއްވީ.ްއެހެންނަމަވެސްްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުަގއިްއެބަްބުނޭް

ްރިޔާސަ ނޑަށްްމަޖިލީހުގެ ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްބަިއވެރިެވގެންުނވާނޭ. ްބަހުސްގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމީހަކު ްއިްނނަ ތުގައި

ްޤަބޫުލކުރެވެނީ.ް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމަްށ ްަބއިވެިރވާ ްބަހުސްގައި ްމި ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްކަމުގައި ްމި ްމިހާރު ފެންނަނީ

ްކުރަންޖެހޭ ްމިކަން ްޮއވޭ ްއެބަ ްަގވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންެވއްޖެްއޔާްްއެއީ ްދަންނަވަނީ، ްމި ނުޑ ްއަުޅގަ އުސޫލު.

ވިދާޅުވެެދްއވަންވާނެްމަޖިލީހުެގްަގވާއިުދގެްމިހިރިްމާއްދާތަުކެގްތެރެއިންްކޮންްާމއްދާައކަށްްމިކަންްފެތެނީ.ްއެީއްެއގޮތަށްް

ްމިްދަންނަވަނީ...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަލައެއްްނޫން.ްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުންްމިްކަމުގަިއްޖަވާބެއްްނުދެން.ްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްނިޒާމާްބެހޭްމައް

ްރިޔާސަތުްން ްމަޖިލީހުގެ ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްިރޔާސަތަކުްންބައިވެިރއެްއްނުވޭ. ްމަޖިލީހުގެ ްބަހުްސގައި ްއޮތް ބަހުސްގައި،ްމި

ގެންްއެކަންްއޮތްްޮގތްްމިްދެންނެވީ.ްއެހެންވީާމ،ްވަކިްގޮތަކަށްްޢަމަލުކުރިްކަމަްށްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވިާދުޅވުމާްުގޅި

ްމަޖިލީހުގެް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮްތ. ްޤަބޫލުކުރައްވާ ްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ްއެއީ ްގޮތް ްޤަބޫލުުކރައްވާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްދާއިރާ ްކާށިދޫ ްގެންދަނީ. ްމި ްކުިރއަށް ްައޅުަގނޑު ްނިންމައިގެން ްވޯޓުން ްވޯޓުން. ްނިންމަނީ ްޢިްއޒަތްތެިރްކަންތައްތައް ގެ
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ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްދާއިރާެގްهللا ްކުޑަުހވަދޫ ްއެއް، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްފުރުޞަތުއަުރަވން. ްއަޅުަގނޑު ޖާބިރަށް

ްބެހޭް ްނިޒާމާ ްއާމިރު ްައޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްކުޑަުހވަދޫ ްއާމިރު. ްއަޙްަމދު ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްމައްސަލަްއެްއ.ް

ް

 ސަލަ()ނިޒާމީްމައް

ް

 ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ްދެންމެް ްވާހަކަފުުޅގައި ްމަނިކުފާނުގެ ްދަންނަވަން ްއިޙްިތރާމާއެކު ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަުޅަގނޑު ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްަގވާއި ްމަޖިލީހުގެ ްހަމައެާއއެކު ްއަދި ްކަމަށް. ްވޯޓުން ްނިންމަނީ ްކަްނކަން ްވިދާޅުެވއްޖެ ްވަރަށ42ްްްުދެގ ްާމއްދާަގއި ވަނަ

ްވެސްް ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްއަދި ްވެސް، ްރައީސް ްމަޖިލީހުގެ ްއަށް ްއެޖެންޑާ ްމަޖިލީހުގެ ްބަޔާންވެގެންވޭ ްބަހުން ސާފު

ް ްަގވާއިުދެގ ްއެ ްހަމަ ްއަދި ްކަމަށް. 158ްްއިޙްތިރާމުކުރަންޖެހޭނެ ްާއއި ްމާއްާދ ްވަރަށ59ްްްވަނަ ްާމއްދާަގއި ވަނަ

ްބަޔާ ްކަމަށް.ްސާފުބަހުން ްނިންމަންޖެހޭނެ ްވޯުޓން ްކަންތައްތައް ްދާ ްހިސާބަށް ްވޯޓާ ްނިމުމަށްފަހު ްަބހުސް ންވެގެންވޭ

ްއެހެންނަމަވެސްްޑޮކްޓަރްޖަމީުލގެްމައްސަލަްމިތަނަށްްހުށަހެޅި،ްބަހުސްކުރެިވ،ްވޯޓާްހަމައަްށްގޮއްަސވާްމައްސަލަ...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު،ްނި ްވިދާޅުާވްމައްސަލަްޢިއްޒަތްތެރި ްތިޔަ ްައކު ްއެޖެންޑާ ްިމއަދު ްއަޅުަގނޑު ްނޫން. ްެއއް ްމައްސަލަ ޒާާމްބެހޭ

ްމައްސަަލްެއްއް ްފަދަ ްތިަޔްިވދާޅުވާ ްތެޭރގަިއްެވސް ްމަަސްއކަތުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްައޅުަގނޑުމެންގެ ްިމއަދު ްނެތް.ްއަދި އެއް

ްފުރުޞަ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްކާށިދޫ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެއް،ްހޯރަފުށީްނެތް. ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ތުއަރުވަން.

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ް ްމައްސަަލ ްނިޒާމީ ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްވިލުފުށީްޝުކުރިއްޔާ ްނެގީ، ްމި އެއް

ްއާމިުރ،ްއާެދ!ް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާެގްޢިްއޒަތްތެރި ްކުޑަހުަވދޫ ްރިޔާޟުްރަޝީާދއި ްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރު ދާއިރާގެ

މަޖިލީހުގެްގަާވއިދާްޚިލާފަށް،ްމިތަނުގައިްޙަޤީޤަތާްޚިލާފަށްްަހމަްކޮންމެްދުވަހަކުމެްމިތަނަށްްވަަޑިއގެންްބާޣީްމުޙައްމަުދް

ްދުްވިދާުޅެވގެންްމަޖިލިސްްހުއްޓުވުމުގެްމަަސއްކަތްްކުރިައށްްގެންދާތީ.ްއެހެންވީމާ،ްއެްބޭފުޅުންނަށްްއެގޮތަށް....ވަޙީ
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ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްފުުރޞަތުއަރުވަން. ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްޫނން.ްކާށިދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރަށްްއަޅުގަ

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްމެންބަރުްޢަބްދުްކާށިދޫްދާއިރާގެ

ްއާދެ!ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ހަކަދެްއެކވުން:ވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާ

ްއެަބްބުނޭ،ް ްގަވާއިުދގައި ްނެގީ،ްމި ްމި ްައޅުަގނޑު ްއެއް ްމައްސަލަ ްރައީސް،ްނިޒާމީ ްމާއްދާަގއ51ްްިޢިއްޒަތްތެރި ވަނަ

ްއެކަންް ްއެްއ، ްމައްސަލަ ްިނާޒމީ ްއެއީ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްނަަގއިިފ ްމެންބަރަކު ްއެއް ްމައްސަަލ ްނިޒާމީ ްބުނޭ އެބަ

މައްސަލައެއްތޯްނޫންތޯްރިޔާސަތުންްވިދާުޅވެ،ްެއކަމަކުްމައްސަލަިއގެްަވކިްހިސާބަކުންްއަުޑއެހުމަށްފަހުގައިްެއއީްނިާޒމީް

ްޖަމީލޭްހަމަްބުނާއިރަށްްނިޒާމީްމައްސަލަްއެއްްނޫނޭ...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދަ ްމި ްާސފުކޮށް ްވަރަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްނެގުމަށްފަހު ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްމެންބަރު،ްނިޒާމާ ްދަންނަވަމުންްޢިއްޒަތްތެރި ނީ

ްގެނައުމަށްް ްހުއްޓުމަކަށް ްމަސައްކަތް ްމަޖިލީހުގެ ްއޮތް ްއެބަ ްގަވާއިދުަގިއ ްމަޖިލީހުގެ ްނޫނޭ. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްބެހޭް ްިނޒާމާ ްއެްއގައި ްމަްއސަލަ ްއެ ްނަމަ، ްގެންދާ ްނަގަމުން ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްތަކުރާުރކޮށް ްމެންބަރަކު ޓަކައި

ްގޮުތގަް ްެއއްެގ ްމަޖިލީހުެގްމައްސަލަ ްއެހެްނވީމާ، ްއޮތް. ްއެބަ ްފުރުޞަތު ްނުދިނުމުގެ ްފުރުޞަތު ްއެ ްަބލައިނުގަތުމާިއ އި

ގަާވއިދާްެއްއގޮތަށްްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުންްމަސައްކަތްްމިްެގންދަނީ.ްއަޅުަގނޑުްކާށިދޫްާދއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ްންދެވުމަށް.ްޖާބިރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަންްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެްهللاްޢަބްދު

ް

 ޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު
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ޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާެގްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމިއަުދްމިްހުށަހެޅިްމައްސަލަްއަކީް

ްމަސްވެރިން ްާރއްޖޭގެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއް. ްމައްސަލަ ްމުހިއްމު ްއަދާްވަރަށް ްއިޤްތިޞާދު ްދިވެިހރާއްޖޭގެ ނަކީ

ްއުފައްަދއި،ް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއުފެއްދުންތެރިކަން ްއަދި ްއާމްދަނީ، ްއިޤްތިޞާދީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްހިންގައި، ހަމައަށް

ްރާއްޖޭެގް ްމަްސވެރިން. ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްގެންގުޅެނީ ްވޯކްފޯސް ްބޮޑު ްއެންމެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްލިިބ ްއަށް ްރާއްޖެ ބޭރުފައިސާ

ްސަރުކާުރްމަސް ްހިތާމަކުރަން ްއަުޅަގނޑު ްއުޅެނީ. ްމި ްިދމާވެގެން ްމައްސަލަތައް ްމިއަދު ްނޫން ްއެކަންެޏއް ވެރިންނަށް

ްމަސްވެިރކަމުެގް ްޭއގެތެރެއިން ްބައިވެިރވެ، ްސަރުކާރާ ްވިޔަފާިރވެރިޔަުކ ްދެތިން ްހޯދައި، ްތެރެއިން ކޯލިޝަނެްއގެ

ްތިރި ްައގު ްގޮތަށް ްބޭނުންވާ ްބޭފުޅުން ްުއޅޭ ްދިޔަދިޔުންްވިޔަފާީރގައި ްދަށްެވގެން ްއަގު ްކޫއްޫޑގަިއ ްމަސްވެރިންނަށް ކުަރން

ްަދއްކަމުންް ްއަބަދުވެސް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްިޢްއޒަތްތެރި ްއަކީ. ްމައްސަލަ ްދިޔަ ްހުށަހެޅިގެްނ ްމައްސަލަ މިއަދު

ްހު ްއަގު ްމަހުގެ ްބާޒާރުަގިއ ްދުނިޔޭގެ ްބަދަލުތައް. ްއަންނަ ްބާޒާރަށް ްދުނިޔޭގެ ްއަކީ، ްވާހަކަ ރިވަރުްއަންނަ

ްމައްސަަލިއގަިއް ްމި ްކުރިން ްގެންދިއުުމެގ ްކުރިއަށް ްވާހަކަ ްައޅުަގނޑު ްހަމަ ްދެން ްއެނގޭ. ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްވާހަކަދެްއކުމަށްްއެދިަވޑަިއގަްނނަވާްހުރިހާްފަރާތްތަކަށް...

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރިްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްނެގީ ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްރައީސް.ްައޅުަގނޑު ް)ނ(ަގއި.51ްްޢިއްޒަތްތެރި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްޢަމަ ްަރއީސް ްބުނަނީ،ްމަޖިލީހުގެ ް)ނ(ގައި ްބުނަނީްއެ ްމާއްާދގެ ްކަުމގަިއްވިޔަްސ،ްމި ްއެްއގޮތަށް ްގަާވއިދާ ލުކުރަްއވަނީ

ްެއއްް ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްަނމަ، ްއަްތއުފުލައިފި ްބުނެ ްަރއީސޭ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެންބަރަކު ްނަގަްނ ްެއއް ްމައްސަލަ ނިޒާމީ

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްކިހިނެއްތޯ ްުކރިން ްނިމުމުގެ ްހުށަހަޅައި ްއެއް ްމައްސަލަ ްއެ ްދެން ްތީްްދޭންވާނޭ. ްވިދާުޅވެވޭނީ ރައީސަށް

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްުކޑަހުވަދޫ ްދެންމެގައި ްދަންނަވަީނ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްނޫނޭ. ްެއއް ްމައްސަލަ ނިޒާމީ

ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަަދއްަކވާްއޮްއާވްޑޮކްޓަރްޖަމީލޭްވިާދޅުާވއިަރށްްމައިކުްަކނުޑއްަވއިލަްއވާަފއިްތީްނިޒާމީްމަްއސަލަްެއއްް

ްއެ ްދޭތެރޭަގިއްްނޫނޭ. ްވިދާުޅވުމާ ްއެހެން ްމަނިކުފާނު ްފަހުން ްއޭެގ ްެދން ްއަުޑައއްަސވާފައި ްއެްއޗެްއ ވިދާޅުވާްނއުުޅއްވި

ްއަޅުަގނޑުްމަްއސަލަްެއއްްނެތޭ.ްއެހެންވީމާ،ްެއއީްނިޒާމާްެބހޭްމައްސަލަްއަކީ.ް

ް
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 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިހާރ17ްްުނޫން. ްމަޖިލިސް ްރައްޔިތުންގެ ވަނަ

ްއަހުލުވެިރވެވޭާހް ްޮކންމެވެސް ްަގވާއިދަށް ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަމަވަނީ. ްއަހަރާ ްހަތަރު ްގެންދާތާ މަސައްކަތްކުރަމުން

ބަރުްދެންމެްނެންގެވިްވަަންމާއްދާެގް)ނ(ްއަްށްރިޢާޔަތްކުރަްއަވއިްޢިްއޒަތްެތރިްމެނ51ްްމުއްދަތުްލިބިއްޖެ.ްގަާވއިދުެގް

ް ް)ރ(ގައިމ ްނެންގެިވއިރު ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްވެސ51ްްްނިޒާމާ ްެއއްެޗއް ްއޮްތ ް)ރ(ަގއި ްމާއްާދގެ ވަނަ

ް ްއެހެނ51ްްްވިސްނާަވޑަިއގަންނަވަންޖެހޭނެ. ް)ނ(ަގއި ްމާއްދާގެ ްމި ްއޮންނަނީ ްމި ްބުނެފައި ް)ރ(ަގއި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްމަ ްނިޒާމީ ްއެްއގައި ްޖަލްސާ ްިވޔަސް ްގުޭޅްއޮތްކަމުަގއި ްކަންކަމާ ްއަންނަނިވި ްނަގަނީ ްމެންބަރުން ްތަކުރާރުކޮށް އްސަލަ

ްއެކަމަްށް ްނެގުމަށް ްމައްސަލަ ްނަމަމްނިޒާމީ ްފެނިއްޖެ ްރަީއސަށް ްމަޖިލީހުގެ ްކަމަށް ްހާލަތެްއގައި ްެއއިން ްނުވަތަ ގޮތުން

ނޑުމެންްސަބަބުްބަޔާންކޮށްްސަމާލުކަންނުދިނުމުގެްއިޚްތިޔާރުްމަޖިލީހުގެްރައީސަށްްލިބިގެްނވެްއެް ވެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ގަާވއިދުެގްމާއްދާތަކަްށްއަުޅަގނޑުމެންްބަލަމުންްގެންދަންޖެހޭނީްއަޅުަގނޑުމެންްލިޔެަފއިާވ،ްއަދިްޢަމަލުކުރަމުންްގެންާދް

މާްޖާބިރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްނިޒާهللاްއުސޫލުތަުކގެްތެރެއިން.ްއަޅުަގނޑުްކާށިދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްޢަބްދު

ްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްކުޑަުހވަދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު.ް

ް

 )ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:

ްވޯޓު ްައޅުަގނޑުމެން ްދަންަނވަނީ ްމި ްއެކު ްއިޙްތިރާމާ ްވަރަށް ްެވސް ނޑު ްަރއީސް.ްއަުޅގަ ްމަނިކުފާނުްޢިއްޒަތްތެރި ީދގެން

ްހަމަް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމާްއދާތަކަށް ްގަާވއިުދގެ ްވިދާުޅވި ްތި ްހަމަ ްވެސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްތިހިރީ ްހޮވާފަިއ ްތަނަށް ތި

ނޑުްހަމަްދަންނަވާްނިމުނީމަްނޫނިއްޔަކާމުްައޅުަގނުޑް ނުޑްހަމަްމިދަންނަވާްއެްއޗެއްްައޅުގަ އިޙްތިރާމުކުރާްހާލު.ްއަުޅގަ

ްއެް ްއެއްެޗއް ްލިބިގެންވަނީްދަންނަވާ ްހަމަ ްވެސް ްބާރު ނޑައެޅުުމގެ ްކަ ްނޫންކަން ްމައްސަލައެއްކަން ްބެހޭ ްނިާޒމާ އީ

ް ްގަާވއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްމިދަންނަވަނީ، ނޑު ްއަޅުގަ ްސާފުބަހުނ42ްްްމަނިކުފާނަށް. ްވަރަށް ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ްއަށް ްއެޖެންާޑ ްމަޖިލީހުގެ ްވާހަކަ. ްވާހަަކއެްއެގ ްވެްސްްބަޔާންކުރެވިަފއިވާ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަމަށް. އިޙްތިރާމުކުރަންޖެހޭނެ

ްއެޖެންޑާް ްއެހެންނަމަވެސް ނޑައެޅުން. ްކަ ްއެޖެންޑާ ްމަިޖލީހުގެ ްބާރެއް ްއޮންނަ ްއަތްމަތީގައި ްމަނިކުފާނު ޤަބޫލުކުރަން

ނަޑއެޅުމަށްފަހުްއެްއެޖެންާޑްއަށްްއިޙްތިރާމުކުރަންޖެހޭނެަކން.ްހަމައެއާެއކުްވޯޓުދިނުމާްުގޅޭްގޮތުންް ވަނަްާމއްދ158ްްާކަ

ް 159ްްއާއި ްއަދި ްމާއްދާގައި ްހިސާބަށ161ްްްވަނަ ްވޯޓާ ްނިމުމަށްފަހު ްބަހުސް ްމި ްބަޔާންެވގެންވޭ. ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ދާންޖެހޭްކަންތައްތައްްވޯޓަށްްއަހަންޖެހޭނެްކަމަށްްބާރުއަޅައި،ްބަޔާންކުރެވިފައިްމާއްދާތަެކްއްއެބަްއޮތް.ްހަމައެއާއެްއކޮށްް

ްމަޖިލީހު ްމެުދްވަޒީރުްނގެ ްމެންބަރަކާ ްއެ ްނަމަ، ްހުށަހެޅިއްޖެ ްމަޖިލީހަށް ްމަްއސަލަ ްނެތްކަުމގެ ްއިތުބާރު ްމެންބަރަކު ގެ
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ަވނަްމާއްދާގެް)ބ(ަގއިްޯވޓަށްްއެހުމުންްއެްހިސާބުންްވޯޓުންްނިންމާްނިންމުމެއްގެްމަތިނ171ްްްޢަމަލުކުރާނެްގޮތްތައްް

ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއޮތް. ްއެބަ ްވެސް ްވާހަކަ ްނިމިގެންދާނެ ްހަމައަްށްްއެކަން ްވޯޓާ ްބަހުސްކުރެވި، ްމިތަނުގައި ދަންނަވަނީ،

ގޮއްަސވާްޮޑކްޓަރްޖަމީލުގެްމައްސަލަްމިހާހިސާބުން،ްމިއަދުްއެްހުށަހެޅިްފަރާތުންްއަނބުރާްގެންދިއުމުގެްކުރިންްެއާއް

ްއުސޫލަކުންތޯ ްކޮން ްމާއްދާއެްއގެ، ްކޮން ްގަާވއިުދގެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނެތީ ްނިންމިފައި ްގޮތެއް ްމެދު ްގޮތަކަށްް؟ ވަކި

ކަންކުރުމަށްފަހުްއެްގަވާއިުދެގްމާއްދާއެއްގެްގޮުތަގއިްހިމެނިގެންދާްކަމަށްްވެސްްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގައިްބަޔާްނވެގެްނވޭ.ް

ނުޑމެންނަށްްސާފުވާންޖެހޭނެްކަމަށްްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާީތވެްއެްވާހަކަްހަމަްދަންނަވާލީ. ްއެހެންވީމާ،ްެއކަންްއަުޅގަ

ް

 ވާހަކަދެްއެކވުން:ްރިޔާސަތުން

ް ްގަވާއިުދގެ ްނުނެގޭނ51ްްެމަޖިލީހުގެ ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްސުވާލުކުރުމަށް ްބުނަނީ، ް)ރ(ގައި ްމާއްދާގެ ަވނަ

ްދަށުންް ްމާއްދާތަުކގެ ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްމަޢުލޫމާތު ްބޭނުންވާ ްސާފުކުރައްވަން ްތިޔަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ކަމަށް.

ްލިުޔއްވުމު ްހުޅުހެންވޭުރްރިޔާސަތަށް ްެއއް، ްމައްސަލަ ްިނޒާމީ ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްއަރުވާނެ ނޑު ްއަުޅގަ ްޖަވާބު ްއެ ން

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ް

 )ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްމަސްވެރި ްރައީްސ،ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްކިަޔއިގެންްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްއެޗއް ްކޮްނމެވެސް ްފޭިރގެންފައި ްޙައްޤުތަކެއް ްހުރިހާ ްނގެ

ްއެހެންނޫނީް ްދަންނަވަން. ްއަޅުަގނުޑ ްހުއްޓުވުމަށް ްމީހުން ްމަސައްކަތްކުރާ ްބަހުސްކުިރޔަނުދޭން ްއެކަމާ މިތަނުގެ

ްދެ ްެއއް ްވާހަކަ ްހުރިހާ ްމައްސަލަިއގެ ްނަގަިއގެން ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްހަމަ ްވެސް ްދިވެހިރާއްޭޖެގްއަޅުަގނޑުމެނަށް އްކިދާނެ.

ްތަނުަގއިް ްމި ްައޑު ްއެ ްކޮށްފައި،ްަރްއޔިތުން ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްސަުރކާރުން ްބަޣާވާތުގެ ްއޮތް ްމި ްމިހާރު މަސްވެރިންނަށް

ްލީް ްއިން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްކޮންމެގޮެތްއވިޔަސް ްނެތް. ްކަމެއް ްަނާގނެ ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްފާޑުފާޑުގެ ްގުިޅގެން ްއެކަމާ އިްއވަފާނެތީ

ްދަްއކަންޏާްްމައްސަލަ ްއެއް ްވާހަކަ ްިއތުރު ްގޮތުން ްުގޅޭ ްއެކަމާ ްގެންޮގއްސަ. ްއޮންނާނީ ްެއމް.ޑީ.ޕީއިން ްެވއްޖެްއޔާ އެއް

ްއޭރުންް ްމައްސަލަ. ްއެ ްހުށަހަުޅއްވާ ްއާމިރު ްދާއިރާގެ ްުކޑަހުަވދޫ ްބޭނުމިއްޔާ ްނަގަން ްނެތްކަމަށް ްއިތުބާރު ޖަމީލުގެ

ްއަޅުަގނޑުމެންްޯވޓުދޭނަން.ް

ް

 ްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކާށިޫދ ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫން. ްއެްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ޖާބިރަށްްهللا

 ފުރުޞަތުއަރުވަންްވާަހކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންެދވުމަށް.
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ް

 ޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާީލ ނޑު ްއަުޅގަ ްމައްސަލައިެގްްއާދެ! ްދަންނަވާލީ ްައޅުަގނުޑ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ރައީސް،

ްހުށަހަޅާް ނޑު ްއަޅުގަ ްއިތުުރކުރުމަށް ްަވގުތު ްގޮތަށް ްބައިވެރިެވވޭ ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްބޭނުންވާ ްބަިއވެރިވާން ބަހުސްގައި

ނޑުމެންްއެންމެންްވެސްްޤަބޫލުކުރާނެް ނޑުމެންގެްމުޅިްއިޤްތިޞާުދްވާހަކަ.ްއަދިްރާއްޖޭގެްމަސްެވރިންނަކީްއަޅުގަ އަޅުގަ

ްސިނާޢަތުަގިއް ްމަސްވެރިކަމުގެ ްސިނާޢަތު. ްބޮޑު ްއެންމެ ްއުފެއްދުންތެރިކަުމގެ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްބަރޯސާވާ ްމައްޗަށް އެ

ްބަެއއްް ްބަިއވެރިާވ ްސަުރާކރުގަިއ ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްޚާްއޞަޮކށް ްސަރުކާރުތަކުން، ްތަފާތު ްމީހުން މަސައްކަތްކުާރ

ްޓަކައިްްވިޔަފާިރވެރިން ްގަތުމަށް ްމަސް ްއަގުތަކަށް ްބޭނުންވާ ްމީހުން ްއެ ްޓަކައި، ްލުމަށް ްއަށް ްމުށުތެރެ ްމީހުންގެ އެ

ް ްލިބެންޖެހޭ ްމަސްވެރިންނަށް ްމީހުން ްއެ ްވަނީ ްއުނިކޮށްފައި،11ްްސަރުކާރުން ްތަނަށް ްލިބެންޖެހޭ ްައްށ6ްްރުފިޔާ ރުފިޔާ

ް ްައށް ްވިޔަފާރިވެރިޔާ ްއ11ްެބަދަލުކުރީމާ ްއެބަލިބޭ. ްވަނީ.ްރުފިޔާ ްމި ްޚިޔާނާތް ްބޮޑެތި ްރައީްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ހެންވީމާ،

އަޅުަގނޑުްޮގވާލަންްރާއްޭޖގެްހުރިހާްމަސްވެރިންްމުޒާހަރާކުރަން.ްމިއީްވަރަށްްޮބޑުްކަމެްއްމިއީ.ްވަރަށްްޮބޑުްޙައްަޤކަްށް

ްބައިވެ ްއަދި ްވަޙީދާ ްބޭނުންކޮށް، ްކެމްޕޭނަށް ްލާރި ްމި ްނަގަިއގެން ްާލރި ްމި ްއަރައިގަންނަނީ. ްތިިބްމި ިރވެފައި

ްމީހުން،ް ްތިބި ްބައިވެިރެވގެން ްވަޙީދާ ްވެސް ްވިޔަފާރި ްޓޫިރަޒމްގެ ްއެއާެއއްކޮށް ްހަމަ ްއަދި ްގެންދަނީ. ްއެ ވިޔަފާިރވެރިން

ްހުރިހާް ްމި ްނޫން. ްބަލަނީކީ ްސްޓޭންޑަޑަކަްށ ްއިާކއޯ ްއިނގޭތޯ. ްދެނީ ްއެ ްވެސް ްއެއަރޕޯޓު ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ބަލާ!

ނޑުމެންގެްޤައުމުްމިްއޮތީްބޮޑުްވައްކަެމއްގެްތެރޭގަ.ްޮބޑުްޚިޔާނާތެއްގެްތެޭރގަ.ްބޮތަންތަންްމިްދަނީްމިގޮތަށް.ްއަް ުޑްޅުގަ

ްމިްޓެކުމެއްެގްތެ ްއަޅުަގނޑު ްހަަމްތިބެނީތޯ. ްަރއްޔިތުން ްހިނގާއިރު ްކަެމއް ްބޮޑު ްމިފަދަ ްތެޭރގަ. ްފޭރުމެއްގެ ްޮބޑު ރޭގަ.

ްމަސްވެރިންނޭ ްނުތިބޭށޭ. ްރައްޔިތުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްގެއްލުންްްދަންނަވަނީ ްބޮޑު ްވަރަށް ްޔަޤީން ނޑަށް ްއަޅުގަ ނުތިބޭށޭ.

ްކިހާބޮޑުް ްއިނގޭތޯ. ްމަސްވެރިްނނަކަށް ްދިމާނުވާނެ ްއަތާ ްާއއި ްއަނގަ ްދެން ްބައްލަވާ! ްދޭނެކަން. މަސްވެރިންނަށް

ްއަ ްކޫއްޫޑގައި ްއޮތީ ްއެ ްހުްއޓާ ްއަުގގައި ްބޮޑު ްއެހާ ްބާޒާރުގައި ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްބާޒާރު، ްކަމެއްތޯ. ުގްހިތާމަވެރި

ްޖަހާް ްރުފިޔާ ްނޫންތޯ. ްަބހަންވީ ްރުފިޔާ ްއޭނަ ްދެން ްިވއްކަްނވެގެން. ްައގުަގއި ްކުޑަ ްމަސް ްމީހަކަށް ްއެންމެ ކުޑަކޮށްލާފަ.

ްެއް ްނެތޭ ްއަތުަގއި ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫންތޯ. ްބެހޭނެ ްރުފިޔާ ްވެސް ްމީހަކަށް ްކޮންމެ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްދީފި މެޝިނެއް

ްދައު ްޖެހޭ. ްެއބަ ްމަސައްކަތްކުރަން ްޙަސަްންމެޝިން. ްވަޙީދު ްމުޙައްމަދު ްބަހާލަިއގެން، ްބަޔަކަށް ްތިން ްަފއިސާ ލަތުގެ

ނޑުް ްއެަބްޖެހޭ.ްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުންްހުއްޓުވަން ްމި ްމިހާރަށް ްޖެހޭ.ްމިހާރުން ްއެބަ ްުހއްޓުވަން ްއެކުާރްަވއްކަންަތއް މަނިކު

ްޕުންްހުށަހެޅީމާ...އުފާކުރާްކަމަކީްމިއަދުްމިްހުށަހެޅިްމައްސަލަްވެސްްއެމް.ޑީ.ީޕްޕާލިމެންޓްރީްގުރޫ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ
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ްބާޣީންނަކީް ްދަންނަން. ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްމަކަރުވެރިންކަން ްބާޣީންނަކީ ްއާދެ! ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްނުރަ ްފަދަ ްކޮންމެ ްުނކުރާނެ ްކޮށްފައި ްބާޣީންނަކީ ްދަންނަން. ްވެްސ ްކޮށްފާނެްޚިޔާނާތްތެރިންކަން ްވެްސ ްކަމެއް ނަގޅު

ްޖަހާލީް ްމި ްމިފަހަރު ްމިއީ ްތެރެއިްނ ްސިލްސިާލގެ ްމަކަުރެވރިންގެ ްބާޣީންގެ ްދަނޭ. ްރަްއިޔތުން ްިދވެހި ްކަމުަގއި ބައެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެްމަސްވެރިްނގެްމޫނުމަތީގައިްހެޔޮވަުރވަރުގެްަތފާލެއް.ްމިއީްނުބައިްސިގުނަލެއް.ްމަކަރުވެރިްނގެްސިލްސިލާް

ްއި ްމައްސަލަްއަށް ްއުޅޭ ްމި ްއެއް.ްދިމާވެގެން ްމައްސަލަ ްއެހެން ްއުެޅނީ ްމި ްދިމާވެގެން ްބޮޅެއް.ްޙަޤީޤަތުގައި ްކޮށްލި ތުރު

ްޖެހޭް ްއެބަ ްކުންފުނިތަކުން ްމަސް ްމި ްމެންބަރުންނަށް ްޢާއިލާ ްމެންބަރުންނަށް،ްބައެއް ްޕާޓީަތކުގެ ްމަކަރުވެރިންގެ ްމި އަކީ

ްވަޒީފާ ްމި ްދޭން. ްއިތުރުކޮްށގެން ްޓަކަިއްވަޒީފާތައް ްހޯދުމަށް ްފައިސާ ްއެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހޯދަން ްފައިސާ ްދޭނެ ތަކަށް

މަސްވެރިންްފެލާލައިގެން،ްަމސްވެރިންްކުރާްމަަސއްކަތްްެފލާލައިގެން،ްއެްމަސަްއކަތުގެްތެރެއިންްމަސްވެރިންގެްލާރިްން

ްއުޅެ ްމި ްމުސާރަދޭން ްމީހުންނަށް ްެއ ްވަޒީފާދީފަިއ ްބަޔަކަށް ްނިސްބަތްާވ ްާޕޓީއަކަްށ ްކުންފުނިތަުކެގްވަކި ްމަސް ނީ.

ް ްފުރަތަމަ ްމަހުގެ ްޫކއްޫޑ15ްްޙަޤީޤަތަކީ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްނުދެވޭ ްއެއް ްމުސާރަ ްިމައދު ްދާއިުރގައި ފަހަނައަޅާ

ް ްމަހުގެ ްމިދިޔަ ްމުސާރަނުދީގެން 21ްްމަސްވެރިންނަށް ްމަހުގެ ްމިދިޔަ ްދުވަހު، ްވެްސ21ްްވަނަ ްވީއިރުަގއި ްދުވަހު ަވނަ

ްއެ ްނުދެވޭ. ްއެއް ްމުސާރަ ްޢާއިާލތަކުަގއި ްބައެއް ްވާނީ. ްޕާީޓ51ްްހެންނޫންތޯ ްއަށް، ްޕާޓީ ްތިބި ްއެބަ މެންބަރުން

ޕްރޮމޯޓުކުރުމަށްްޓަކަިއްޕާޓީެގްމެންބަރުންނަށްްވަޒީފާދީފަ.ްމިްމީހުންނަށްްދޭނެްފައިސާްެއއްްނެތް.ްއެހެންވީމާ،ްފައިސާް

ްމިްޖަހާލީ.ްމިއީްމިކަންްމިްހިނގާްގޮ ޖާބިރުގެްهللاްަތކީ.ްެއއާެއކީްއަުޅަގނޑުްހަމަްޢަބްދުހޯދާނެްގޮތެއް،ްމޮޅުްުއކުެޅއް

ް ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްހާލުގައި ްތާއީދުކުރާ ްއިޞްލާީޙ2ްްހުށަހެޅުމަށް ްސިޔާސީ ްއަމިއްލަ ްކަމަކީ ވަނަ

ްއިންތި ްރިޔާސީ ްއޮތް. ްއެަބ ްމީގެތެރޭަގއި ްވެސް ްއިތުރުުކރުން ްފައިސާ ްއިންތިޚާބަށް ްރިާޔސީ ްތެރެއިން ޚާބަްށްއެޖެންޑާގެ

ްއުސޫލުްން ްކާންދޭ ްވެނަށް ްަމސް ްވެނު ްއަނބުރާ ްއަލުން ްފައިާސ ްއެ ްހޯދާ. ްއެބަ ްމީގެތެެރއިން ްފައިސާ ޚަރަދުކުރާނެ

ްމަސައްކަތުން،ްކަށިްން ްކުރާ ްބިންދައިގެން ްމަސައްަކތް،ްމައިބަނދަ ްކުރާ ްނަގާފަިއ،ްރައްޔިތުމީހާ ްޖީބުން ރައްޔިތުމީހާގެ

ްރައް ްއަނބުރާ ްއަލުން ްފެލައިލާފައި ްއެހެންވީމާ،ްދިޔަ ްމަސައްކަތްކުރެވެމުންދަނީ. ްމި ްގޮތަށް ްވައްދާ ްޖީބަށް ޔިތުމީހާގެ

ްދިވެހިް ްނޫން. ްކަެމއް ްއޮޅޭ ްަރއްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްމިއީ ްހައްދުފަހަނައަޅާފަ. ްހުރީ ްނުރައްކާތެރިކަްނ ބާޣީންގެ

ްފަހާލައިގެ ްރަށުން ްމި ްބާޣީން ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެނޭގ. ްމިކަން ްޤައުމުންްރައްޔިތުންނަށް ްމި ްނޫނީ، ން

ް ްތަށި ްރަން ްކުީރެގ ްއަނބުރާ ްއަލުން ްނެތް. ްނިމުމެްއ ްރައްޔިތުންނަކަށް ްދިވެިހ ްނޫނީ އަހަރުެގ31ްްފަހާލައިގެން

ނޑުމެްން ްއަުޅގަ ްނުދޭނެ. ްފުރުޞަތެއް ްރައްޔިތުންެނއް ްދިވެހި ްދެން ްތަންފީޛުކުރާކަން ްަޤއުމުަގިއ ްމި ސިޔާސަތުތައް

ނޑުމެންްމިްއައީްފެންފުށީގެްބަނދަރެއްްނެތް.ްއެތައްްޒަމާނެއްްވެއްޖެ.ްފެންފުށީގަިއްއެންމެންްއެކަންްދަންނަން.ްއަޅު ގަ

ްމާމިނގިލީް ްނެތް. ްއެްއ ްނަުރދަމާ ްވެސް ްމާމިނގިލީަގއި ްނެތް. ްެވސް ްއެްއ ްނަރުދަމާ ްފެންފުށީެގ ްނެތް. ބަނދަރެއް

ްކަ ްތިބީ ްރައްޔިތުން ްއެރަށު ްނޫން. ްއެއް ްކުޅަދާނަ ްވެްސ ްވަހުން ްދުވާ ްވަށައިގެްންބޯފެނުގައި ްމާމިނގިލީ ންބޮޑުވެފައި.

ްނެތް.ް ްބަނދަރެއް ްފެންފުއްޓަކު ްއެކަމަކު ްނޫން. ްއޮތީކީ ްވެސް ްފުރުޞަތެއް ްބޭނުންކުރާނެ ްބަނދަރެއް ްއެއިން ބަނދަރު.
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ްވެސްް ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްރައްޔިތުން ްނެތް.ްެއހެންވީމާ،ްދިވެހި ްބަނދަރެއް ްވެސް ްދަނގެތީގައި ްއޮތް ްޖެހިގެން ހަމަ

ްދަވާލަނީ.ްްމިހާރު ްމަސްވެރިން ްދަވާަލނީ. ްއެއަރޕޯޓުތައް ްބަހާލަނީ. ްވެސް ްރިސޯޓު ްމަކަރުވެރިންކަން. ްމިއީ ްއެނގޭ އެބަ

ްނިމުމެއްް ްމިއީ ްމިއޮތީ. ްގަސްތުކޮށްފައި ްމިހާރު ްބުރިކޮށްލަން ްކުދިކުދިކޮށްފައި ްލޭނާރު ްރައްޔިތުްނގެ ްދިވެހި އެހެންވީމާ،

ްވަރަށް ްދާނެ ްސިލްސިލާ ްމި ްނޫން. ްކަމެއް ްވަކިްންްއޮތް ްސަމާލުވާން. ްމިކަމަށް ްޖެހޭ ްއެބަ ްރައްޔިތުން ދިގުދެމިެގން.

ްޚާއްޞަކޮށްްމަްސވެރިންްއެބަްޖެހޭްސަމާލުވާން.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްޝަރީފުތިމަރަފުށީްދާއި

ްމަ ްާވ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްމިއަދު ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެިރ ްރައީސް. ްިޢއްަޒތްތެރި އްސަަލއިަގިއް`ްޝުކުިރއްޔާ

ްމައްސަަލް ްޚައްސާސް ްވަރަށް ްޙަޤީޤަތުގައި ްމިއީ ްދަންނަވައިލާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްކުރިން ްދަންނަވާލުމުގެ ްެއއްެޗއް އަޅުަގނޑު

ނޑުމެންނަށްްވޭތުވެިދޔަްދުވަސްތަުކގެްތެރޭަގއިްއެމް.ޑީ.ީޕްއާއިްއަދިްއެމް.ޑީ.ޕީްއަްށް އެއް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ.ްައޅުގަ

ްފަރާތްތަ ްތެދުކަމަށްްތާއީދުކުރާ ްައކީ ްވާހަކަ ްދޮގު ްއަދި ްއޮޅުވާލައި، ްޙަޤީޤަތް ްއޮުޅވާލަިއ، ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ކުން

ހަދައި،ްތެދަކީްދޮގުކަމަށްްހެދުމުގެްމިސާލުތައްްދައްކަމުންްައއިސްފަިއވޭ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމިއަދުްހުށަހެޅިފައިްމިް

ްޚިލާފު ްޙަޤީޤަތާ ނޑަެއިޅގެން ްކަ ްައކީ ްމައްސަލަ ްރަީއސް،ްްވާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްޙަީޤޤަތަކީ ްއެއް. ްވާހަކަ ްޮދގު ްއެއް. ވާހަކަ

ްއޮޅުަވއިލާފައިް ްޙަޤީޤަތް ްއެ ްއެކަަމުކ ްވޭ. ްއެބަ ްއައިސްަފއި ްބަދަލެއް ްއަގަށް ްމަހުގެ ްގަންނަމުންދާ ްމިހާރު ކޫއްޫޑަގއި

ްއޮ ްމި ްހުށަހަޅާފަިއ ްގޮތަކަށް ްކަަހލަ ްނޭނޭގ ްކޮަބއިކަން ްޙަޤީޤަަތކީ ްޭއގެ ްދިވެިހްރައްޔިތުންނަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ތީ.

ްއަޅުަގނުޑް ްޭބނުން.ްސަބަބަކީ ްއޮޅުންފިލުވާލަދޭން ްޙަޤީޤަތް ނޑު ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހަށް ްޢިްއަޒތްތެރި ްއަިދްމި ރައްޔިތުންނަށާ

ްރައީްސ،ް ްޢިްއޒަތްތެރި ްއާދެ! ްގުަޅއިފިން. ްއަށް ްމިިނސްޓްރީ ްފިޝަރީޒް ްއާިއ ްޫކއްޑޫ ްގުިޅގެން ްމައްސަލައާ މި

ްމަސްވެރި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްތެރެއިން ްމަހުގެ ްބާނާ 1ްްްނ ްއާިއ ްެއއްވެްސ1ްްކިލޯ ްމަހަކީ ްދަށުގެ ްުވރެ ްއަށް ކިލޯ

ފަރާތަކުންްގަންނަްމަހެއްްނޫން.ްއެްއވެސްްފެްކޓްރީައކަށްްެވސް،ްެއްއވެސްްމަސްްބޯޓަކަްށްވެސްްގަންނަްމަހެއްްނޫން.ް

ް ްައގު ްމަހުގެ ްައގު،ްއެ ްމަހުގެ ްޙަޤީޤ6ްައެ ްވާހަކަ ްުކރި ްބަދަލު ްއަށް ްކޫްއޑޫްރުިފޔާ ްރައީސް.ްމިހާރު ތަކީ.ްޢިްއޒަްތތެރި

ް ްައގަކީ ްމަހުގެ ްގަންނަ 1ްްއަށް ްމަސް ްހުންނަ ްައއިސްކޮށްަފއި ްވެއްެޖއްޔާ ްމަސް ްމަތީ ްއަށްވުރެ ްއަށް.22ްްކިލޯ ރުފިޔާ

ް ްމަސް ްތާޒާ ްހުންނަ ްއައިސްނުކޮށް 21ްްއަދި ްމަހަކީ ްކަންނެލީގެ ްއަށް،ްއަދި ްކިލޯ.ްއެހެންވިމާ،35ްްރުފިޔާ ްއަށް ރުފިޔާ

ްމިފަަދްްމި ްއަދި ްޚިދުމަތް، ްދެމުންދާ ްސަރުކާރުން ްމި ްރަްއޔިތުންނަށް ްާރއްޖޭެގ ްޓަކައި ްއޮުޅވާލުމަށް ޙަޤީޤަތް

ކުންފުނިތަކުންްދޭްޚިދުމަތްްއޮޅުވާލުމަށްްޓަކައިްހުށަހަޅާފަިއާވްމައްސަލަްއެއްްމިްމައްސަލަްއަކީ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ،ް

ްުނކު ްތާއީދެއް ނަޑށް ްއަުޅގަ ްއަްށ ްމައްސަލަ ްމިްމި ްވާހަކަދަްއކަމުން ްމެްނބަރުން ްބަެއއް ްރައީސް، ްޢިްއަޒތްތެރި ރެވޭ.

ސަރުކާރުންނާްއަދިްވޭތުވެިދޔަްރައީސްްމައުމޫުނގެްސަރުކާރުްންމަސްވެރިންނާްބެހޭްގޮތުންްަމސްވެރިންނަށްްއިހާނެތިކޮްށް

ް ްރައީސް، ްިޢްއޒަތްތެރި ްދައްކާއިރު ްވާހަކަ 2119ްްހިތާ ްއަހަރުގަިއ، ްއަހ2111ްަަވނަ ްމަްސވެރިންެގްވަަނ ރުގައި



22 

 

ްނަމުގަިއް ްބަދަލުކުރުމުގެ ްއިމާރާތް ްވެލާނޭގެ ްހޭދަކޮށްގެން ްއެއްަބިއ ްބައިކުޅަ ްދެ ްފަިއސާއިން ްދެވުނު ްއަށް ސަބްސިޑީ

ް ްވަނީ. ްަކނަޑއެޅުމުނ2111ްްްޚަރަދުކޮށްފައި ްސަބްސިޑީޒް ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްސަބްސިީޑޒް، ްއަހަރުަގއި ވަނަ

ްވި ްއެްއވެްސްއޭރުެގްރައީްސްނަޝީދު ްމަސްވެރިންނަށް ްވާނީ.ްޙަޤީޤަަތކީ ްދީަފއޭ ްސަްބސިޑީޒް ްތިމަންނަ ާދޅުވެފަިއްވަނީ

ް ްއަހަރުަގިއ، ްވޭތުވެދިޔަ ް ްނެތް. ްެއއް ްދެވިފަ ްފައިސާ ްތެރެއިން ްސަްބސިީޑޒް ްއަހަރުަގއ2112ްްިހާލެއްގައި ވަނަ

ްވަަރކަށްްދެވުނު.ްއެހެންނަމަވެސްްއެްސަބްސިީޑޒްްނު ްމިޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްއެްސަބްސިޑީޒްްކޮންމެވެސް ދެިވްވަނީ

ްިދވެހިރާއްޭޖގެް ްހާލެއްަގއި ްެއްއެވސް ްއެހެންވީާމ، ނޑަައޅާފަިއނުވާތީވެ. ްކަ ްއުސޫލެްއ ްޮގތުން ްބެހޭ ްދިނުމާ ސަބްސިޑީްޒ

ްމަސްވެރިންނަށް ްދިެވހިރާއްޖޭގެ ްޤަބޫލެއްނުކުރަން ނޑު ްައޅުގަ ްވެސް ްވެސް،ްއަދިްސަރުކާރަކުން ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ

ްއިހާނެތިކޮށްހިތައި،ްއަދިްމަސްވެރިންްބާނާްމަސްްނުއަުގގައިްގަންނަންްމަސައްކަތްކުރާނެްަކމަށް،ްޝުކުރިއްާޔ.

ް

ްކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްނުބުނާނަ ްއަޅުަގނޑުމެން ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވަންޏާްޝުކުރިއްޔާ ްއިސްލާމްދީން ން

ްއެކަްން ްއިސްލާމުންކަން. ްވެސް ްރައްޔިތުންނަކީ ްހުރިހާ ްިދވެހި ްއެނގޭ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްވަންނާށެކޭ. ްއަށް އެމް.ޑީ.ޕީ

ްވެްސް ްވަނީ ްކޮށްދީފައި ްމަސައްަކތެއް ްގިނަ ްއެންމެ ްޓަކައި ްއިސްލާމްދީނަށް ްބުނާނެ. ްއެހެން ްޕާޓީއަކުން ޤަބޫލުނުކުރާ

ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއަުޅަގނޑުމެްނ3ްްގެ ްދައްކާއިރު ްވާހަަކ ްސަބްސިޑީގެ ްޙަޤީޤަތް. ްމިއަުދގެ ްއެއީ ްަސރުކާރުން. އަހަރުގެ

ް ނުޑވެރިންަނށް ްދަ ްއޮތް ްއެބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ 51ްްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްމަސްވެރިންނަށް ްޭއގެިއތުރަށް ްއަދި 111ްމިލިއަނާ

ް ް ްއެހެންނަމަވެސް ްނިންމާފަ. ްދޭން ްސަބްސިޑީ ްމ4ްަމިލިއަން ްނުކުރެިވްވަނަ ްމިކަން ްއަދި ްވެސް ްފެށިގެންދާއިރު ސް

ްުނކުރާނެް ްެއކަމެއް ްމިއަދު. ްަދއްކަްނ ްވާހަކަ ްއެ ްލަދުގަންަނންޖެހޭނެ ްމީހުން ްތާއީދުކުރާ ްސަުރކާރަށް ްމި ްއަދި އޮތީމަ

ތުންނަށްްއިނގޭތޯ.ްިމއީްހަމަްަކނަޑއެިޅގެންްއޮްތްރޯބުހުތާން،ްބަޣާވާެތއްްކޮްށގެންްތިބިްަބއެްއްމިއީ.ްމިްމީހުންްރައްޔި

ްކަމަކީް ްފުރަތަމަ ްކުރި ްައއުމަށްފަހު ްވެރިކަމަށް ްޮކށްގެން ްބަޣާވާތެއް ްނުކުރާނެ. ްކަމެްއ ްެއއްވެސް ފައިދާވާނެ

%ް ްވަޙީދ21ްްުރިސޯޓުތަކުގެ ްެއއް ްމައްސަލަ ްިޚޔާާނތުގެ ްަވއްކަމުގެ ްބޮޑު ްނެކްްސބިޒުން ްެއއަށްފަހު ްއިތުރުކުރީ. އެނދު

ތަރްބްރަދާސްްގެނެްސގެންްޕާޓީްހަދާށާއިްޓެލެވިޜަްންސްޓޭޝަންްހަދާށާ،ްލާރިްއަީޑގައިްހުެރގެންްކުރަންފެށީ.ްދެންްއާ

ްރަީއސް،ް ްަކނޑާލީ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައި ްއެ ްމަސްކޮޅުން ްލިބޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްމިއަދު ްހޯދީ.ްެއއަްށފަހު ްގޮތްތަކެއް ލިބޭނެ

ް ްދެވިދާނެ ްކޮމްިޕއުޓަރެްއ ްގެޔަކަށް ްމަސް،21ްްކޮންމެ ްގަންނަ ްއަށް ްލެޕްޓޮެޕްއްރުފ6ްިރުފިޔާ ްއެއިން ްގަނެފަ. ްއަްށ ޔާ

ްލާރިް ްލިބެންޖެހޭ ްސަރުކާރަށް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ްމިއަދު ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްކަމަކީ. ްިމކުރާ ްެއއީ ްނޫންތޯ. ގަނެދެވޭނެ

ްގޮތަށްް ްފައިދާވާ ްުމްއސަނދިންނަށް ްތިބި ްރާއްޖޭަގއި ްމެދުަކނަޑިއލާފައި ްގޮތް ްދާ ްލާރި ްެއ ްއަތްމަްއޗަށް ރައްޔިތުންެގ

ް ްއެއަރޕޯެޓއްްއެކަން ްއިްނޓަރނޭޝަނަލް ްަކއިީރގައި ްމާލެއާ ްިމއަދު ްއެއް. ްނަތީޖާ ްމިކަހަލަ ްނިކުންާނނީ ްދެން ކުރީމަ

ްރާއްޭޖެގް ްިމއަދު ްއިނގޭތޯ. ްޕާުކކުަރނީ ްއެ ްއެތާނަގއި ްޮގސް ްޖެޓުތަކެއް ްހުރިހާ ްައންނަ ްއަްށ ްާރއްޖެ ހަދައިގެން،
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ނަްއެއްްއެްވަނީްމަުދވެފައިްއިނގޭތޯ.ްއިންޓަރނޭޝަނަލްްއިންޓަރނޭޝަނަލްްއެއަރޕޯޓަްށްލިބެންޖެހޭްފައިސާްއެތައްްގުް

ްދުިނޔޭަގިއް ްމިއީތޯ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއިނގޭތޯ ްއަތަށޭ ްދެނީ ްފޮށި ްފޭބީމަ ްބޯުޓން ްބުިނއިރުަގއި އެއަރޕޯޓޭ

ްހަމަްއިކާއޯްޤަބޫލުކުރާްއިންަޓރނޭޝަނަލްްއެއަރޕޯޓެކޯ ްހަދާްގޮތަކީ.ްއެހެންނަމަވެސް ެއްްއިންޓަރނޭޝަނަލްްއެއަރޕޯޓް

އޮތީްރާއްޖޭގަ.ްއެްތަނަށްްއެްއަންނަނީްދޮންމީހުންނޭ.ްއެްމީހުންްމަލާތްމާތްކުރާނެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްއެހެންްކަންތަްއް

ްރައްޔިތުންނަށްް ްއެންމެހައި ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްމުޅި ްމަސްވެރިކަމަކީ ްރާއްޖޭގައި ްޤަބޫލުުކރަންޖެހޭނެ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވީމަ.

އް.ްދުނިޔޭގެްމާރުކޭުޓަގއިްއަިދްެއއްވެްސްހާލެްއގައިްމަުހގެްައުގްދަށަކަށްްނުދޭ.ްއެހެްނވީމާ،ްއޭެގްފައިދާލިބެމުންދާްކަމެ

ކޯެޗއްތޯްހަދަންްމިްއުޅެނީ.ްމިއީްހަމަްސީދާްސަރުކާރުން،ްރައްޔިތުންނަށްްފޭރުމުގެްޢަމަލުްމިްހިންގަނީ.ްރައްޔިތުންގެް

ްކޫއްޑޫް ްދަނީ.ްކީއްކުރަންތޯ ްމި ްފޭރެމުން ްތަނުގަިއްްފައިސާްސަރުކާރުން ްވަދެ،ްއެ ްބޯޓުފަހަރު ްއިބްރާހީމްގެ ްޤާސިމު އަށް

ްދެންް ްދަްއކަންފެށީމަ ްމިވާހަކަ ްނޫން. ްކަެމއް ްޤަބޫލުކުރެވޭނެ ްިމއީ ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމަސްގަންނަންީވކީ. ނުއަުގގަިއ

ްވާހަކަ ްމި ްއެހެންނަމަވެްސ ްއެބަ. ްމަސައްކަތްކުރޭ ްބަދަލުކުރަން ްެއކަން ްތެޅިގަނެފައި އަޅުަގނޑުމެްންްސަރުކާރުން

ްމިއީް ްނޫންތޯ. ްއޮެވގެން ްސަބަބެއް ްކޮންމެވެސް ްއުޅެނީ ްމި ްދައްކަންޖެހިގެން ްދުވަހަކު. ްއޮތްހާ ްމި ްނޫންތޯ ނުދައްކަމެއް

ޙަޤީޤަތްްމިއަދުގެ.ްއިންތިޚާބަށް،ްނުވަތަްކެމްޕޭނަށްްބޭނުންވާްފައިސާްހޯދުމަށްްޓަކަިއްދައުަލތައްްލިބެންޖެހޭނެްލާރިްއާިއް

ްޢިއްޒަތްތެިރްްރައްޔިތުންނަށް ްސަރުކާރެކޭ ްބާޣީ ްމިއީ ްފެންނަނީ. ްމި ްމިއަދު ްމަންޒަރު ްވައްކަްނކުރާ ްލާރިން ލިބެންޖެހޭ

ްސަރުކާރުންް ްމި ްޢަމަލުތައް ްފޭރުމުގެ ްނޯންނާނެ. ްހައްދެއް ްޙުދޫެދއް، ްކަރާމާތެއް، ްއެއްވެސް ްނޯންނާނެ ްމީަގއި ރައީސް.

ް ްކޮބައިތޯ ްދަނީ. ްމި ްފެްނނަމުން ްމިއަދު ްއެކަން ްހޯލް.ްހިންގާނީ. ްމަދުރަސާގެ ްއޮތް ްއަަޅން ްރަުށގައި ނޑުމެންގެ ައޅުގަ

ްނޭނގެް ްތަނެއް ްވީ ްބަނދަރުތައް. ްރަށްރަށުގެ ްކޮބައިތޯ ްމިއަދު. ްވަނީ ްކައިލާފައި ްަވގަށް ްކޮބައިތޯ. ްހޯލް އޭ.އީ.ީސގެ

ްފަހަރުް ްތިން ްމަހަކު ްއެހެންނަމަވެސް ްއޭނަްްއިނގޭތޯ. ްފުރައިގެްޔޫރަޕަށް ނޑައެއަށް ްކަ ްހަމަ ްމިއީ ްދެވޭ. ްހުރިްން ިޅގެން

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްއިނގޭތޯ ްވާގިެވރިވާނެ ްމިއަށް ްދަނީ.ްދެން ްމި ްޚިޔާނަތްތެރިވަމުން ްރަްއިޔތުންނަށް ްއެއް،ްދިވެހި ްބާޣީ ބޮޑު

ރައީސްްމިކަންްކުރިްމީހުން.ްބައިބަޔަށްްބަހާފައިްރައްޔިތުްނނަކަށްްނެތްްމިއަދުްއެކައްެޗްއްވެސް.ްކެމްޕޭނުކުރާނެ.ްއަދިް

ހޯދަންްރައްޔިތުންނަށްްލިބޭްފައިސާްއަށް،ްއެތައްްފައިސާްެއއްްއުނިުކރަމުންދަނީ.ްކޮންމެްގެޔަކަށްްްކެމްޕޭނުކުރަންްލާރި

3ްް ްމަސްކިލޯއަކުން ްމިހެންވަންޏާ. ްެދވިދާނެ ްވެސް ްގަނެނުދެވޭނީ.11ްްލެޕްޓޮޕް ްލެޕްޓޮޕް ްީކއްެވެގންތޯ ްލިބެންޏާ ރުފިޔާ

ްވަޢުދުވަީނއޭް ްގޮސް ްއަށް ްކަިއރި ްރައްޔިތުން ްހަމަ ްރަީއސް.ްްއެހެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްަކމަކީ ްެހއްވާ ްމިއީ އިނގޭތޯ.

ްއަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލެއްްނުކުަރންްމިްއުސޫލެއް...

ް

ްމަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުްވާހަކަދެްއކެުވން:

ނޑުްވަރަށްްހިތާމަކޮށް،ްދެރަވެއްޖެްމަސްވެރިކަ މާްބެހޭް`ްއާދެ!ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްައޅުގަ

ްޕީ.ޕީ.އެމަށްް ްހިތާމަކުރަނީ ްއަޅުަގނޑު ްދޮގުހަދަމުންދާތީ. ްރޯބުހުާތން ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްވާހަކަތަުކގައި ްދެެކވޭ ްމި ގޮތުން
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ްއަކީް ްދާއިރާ ްނިސްބަތްވާ ްމަނިކުފާނު ްވިދާޅުވީ،ްއެ ްއެ ްޝަރީފު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތިމަރަފުށީ ނިސްބަތްވާ

ްމަސްވެރިކަމުް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްކޮންތަނަކުންތޯ ްއެއް.ްއެހެންނަމަވެސް ްދާއިރާ ްފުޅާވެފައިވާ ްވަރަށް ރުފިާޔ35ްްގެްސިނާޢަތު

އަށްްބޮޑުކަންނެލިްކިލޯްއެއްްކޫއްޑޫްއަށްްކިރެނީ.ްނެތް.ްމަސްވެރިންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފޯނުްއެްކުރަނީ.ްމިްވާހަކަތަްއް

ނޑުމެންްހޮވާފައިްތިބީްމަސްވެރި ނޑުމެންނަކީްމަސްެވރިްއަތޮޅަކަށްްނިސްބަތްވާ،ްމިްތަނުގައިްދައްކާށޭ.ްއަުޅގަ ން.ްއަޅުގަ

ދިވެހިރާއްޖޭަގއިްއޮތްްއެންމެްބޮޑެތި،ްބިޔަްދޯނިފަހަރު،ްއަދިްދިވެހިރާއްޖޭގެްރިކޯޑުްއަދަދަަކށްްދޮށީގެްމަސްްބޭނިްރަށަށްް

ކަންނެލިްކިލޯްއެއްްކޫްއޑޫްނިސްބަތްވާްމީހެއްގެްހައިސިްއޔަތުންްއަޅުަގނޑުްހިތާމަކުރަން.ްފިނިކުރިްމަސްކިލޯްއެއް،ްބޮޑު

ް ްގަންނަނީ ްއޮޅުަވއެއްނުެލވޭނެ.22ްްއަށް ނުޑމެންނަކަށް ްއަުޅގަ ްއުޅެނީ. ްއޮުޅވާލަންތޯ ްބަޔަކަށް ްކޮން ްއަށް. ރުފިޔާ

ނޑުްއަީއް ނޑުްމިްައއީ،ްޭރގަިއްއަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންނަކީްއެކަންްކޮްށކޮށް،ްއަދިްއެކަުމގެްތެޭރގައިްއުޅޭްބަެއއް.ްއަުޅގަ

ްހު ްޢިއްޒަތްތެރިްތިނަދޫގައި ްއެނގޭ ްއެބަ ނޑަްށ ްއަުޅގަ ްއަގު. ްމަްސކިލޯއެްއގެ ްއެނގޭ ްއެބަ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ރެފަ.

ްައއިއްަސް ްކަރުނަ ްލޮލުން ްމަސްވެރިީމހާ ްގިސްލެވިފަ. ްހުރީ ްމަްސވެރިމީހާ ްއަސަރުކޮށްފަ. ްހުރީ ްމަްސވެރިމީހާ ރައީސް.

ް ްދޯނިފަހަރުގެ ްކުދި ްިތއްަބވަނީހުރީ. ްއުފަލުގައޭ ްކުްމަސްވެރިންގެ ްދޯނިފަހަރުންނޭ ްއެ ްރައީްސ، ދިމަސްްޢިއްޒަތްތެރި

ވެްސ.ްްޢިްއޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގައިްތަކެއްްުއޅޭނެްމިއުސޫލު.ްފެމުނުފެމުނުެގްބާނަނީ.ްކުޑަްމީހާްުކޑަކޮށް.ްޮބޑުްމީހާްއަށްް

ްގޮސް.ްބޮޑުްްކުޑަ ްމީހާ ްބޮޑު ްކާލަނީ ްކުދިްމީހާ ްްމަްސްކާލަނީ.ްމިްމަސް ްއޮްތްމ22ްަކާލީ ޮބޑުްް،ސްކިލޯރުިފާޔްއަށް

ްގޮސްް ްކަްނބޮް،މަސް ްައޅުަގނޑުމެން ްއެީއ ްާކލީ. ްމަސް ްކުިދ ްކިރަން ްއަށް ްޫކއްޫޑ ްިމއީ ްކަމަކީ. ްކުދިްްމިްޑުވާ ްދަނީ

ނޑުމެންްކުރިްހުރިހާްރިސާް،ކުދިްދޯނީފަހަރުގައިްޮގސްް،ގައިްދާމަސްވެރިން.ްކުދިްދޯނިފަހަރު ރޗަކުންްއެނގެްންއަުޅގަ

ް،އުޅެނީ.ްކުދިްދޯނިފަހަރުްޖީނުްއަޅަިއގެންްގޮސްްމަސްވެރިކަމަށްްނުފެތިގެންކަްންމިއޮތީްބޮޑުްދޯނިފަހަރުގައިްބޮުޑްއިން

ްއެބ51ްަ ްނެރެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްދޯނިފަހަރު ްޖެހޭްފޫޓުގެ ްކަން. ްގޮސް ްއެްއެބޮޔަށް ްކަނދުފަތިން މީހުންްްމީހުން

ްއަންނަނީ 511ްްެއީއްްމަސްބާނައިގެން ްއަދި ްސީދ1.5ްާގްރާމާ ްމަހަކީ ްހުރި ްއަށްްްްގރާމުގައި ްމީހާ ނިކަމެތިމީހާ،ްކުޑަ

ްތިިބް ްަވޒީފާަގއި ްެއއަރޕޯޓުަގއި ްާކޑެއްދޫ ްނޫން. ްއެކަންޏެއް ްެއކަން ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަދި ްއެއްޗެއް. ލިބެންޖެހޭ

ވަނަްއަހަުރގެްބަޖެޓުަގއިްއޮްތ2112ްްހުރިހާްއެންމެންނަށް،ްހުރިހާްކުދިންނަށްްލިބެންޖެހޭ،ްދައުލަތުގެްފަރާތުންްމިދިޔަް

އިސާްވެސްްދޫުނކުރޭ.ްއެްީމހުންނަށްްއިތުރުގަީޑގެްފައިސާްރަށުންްބޭރުގައިްމަސަްއކަތްކުަރންޏާްކޮއްތުްފައިސާްދޭެންފަ

ްއެްނގީމާް ްއޮޑިޓަރްޖެނެރަލް ްނުދޭ. ްެވސް ްެއއް ްފައިސާ ްއެ ްނންމާފަ. ްވަނީ ްޮކމިޝަނުން ްސަރވިސް ްސިވިލް ކަމަށް

ްބަޣާވާްތކޮށްގެން ްަސރުކާރެކޭ. ްބާޣީ ްމިީއ ްނުދޭ. ްްވެސް ްއެހެންވީމާ، ްއޮތީ. ްވަތަޢާލާ هللاިމ އެކަްން ސުބްޙާނަހޫ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްވަނީ. ްއަންަގވާފައި ްހަނގުރާމަުކރަން ްނަމަ ްބަާޣވާތްކޮށްފި ްވަނީ. ނަހީކުރައްވާަފއި

ްގު ްއޭނަޔާ ްބާޣީންތައް، ްޮބުޑ ްމިއުޅޭ ްއަދި ްބާޣީ، ްޮބޑު ްއުޅޭ ްމި ްަޤއުމުަގއި ްތެރޭގައި ްބަޣާވާތުގެ ޅުުންކުރަންޖެހޭނެ.

ނޑުމެންް ްއަޅުގަ ްމަރުވަންދެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިކަން ްނުކުންނަންޖެހޭނެ. ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެކުަގއި ބަޣީންތަކާ
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މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެްމިްބަޣާވާތުންްސަލާމަތްވާން.ްބައްލަވާ!ްމިްރައްޔިތުންނަށްްދޭްއަނިޔާ.ްބައްލަވާ!ްރައްޔިތުންނަށްް

ްތިބީްމަސްވެރިން.ްދޭ،ްއެބަްތިބިްގިސްެލވިފައޭ.ްރޯންްއެ

ް

ްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއި

ްޔަޤީްނކުރެޭވް ްއަޅުަގނޑަށް ްއަްށ ްމައްސަލަ ްުކއްލި ްއުޅޭ ްހުށަހެޅިގެްނ ްމި ްއާދެ! ްރަީއސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއުޅެނީ.ްއާދެ! ްމި ްޮއޅުމެއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްމިއީ ްނޫނަސްްްގޮތުަގއި ްމިފްކޯ ްއައީ ްމިހާތަނަށް ްއަގު ްމަސްގަންނަ ްއަށް މިފްކޯ

ްމިއަުދެގް ްރާއްޭޖގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްގަންނަމަކުންނުދޭ. ްަމސް ްދަުށގެ ްއިން ްކިލޯ ްއެްއ ްވެްސ ްކުންފުނިތަކަށް އަމިއްލަ

ުމގައިްކުދިްމަސްތަްއްމަސްވެރިކަންްދަށަށްްގޮއްސަްއޮތުމާްއެކުްމޫސުމަށްްއައިްބަދަލުގެްސަބަބުންްއޮއިވާލިްމަސްވެރިކަ

ް ްއާއި ްއެްއކިލޯ ްގޮތުން ްދިނުމުގެ ްލުޔެްއ ްމަްސވެރިންނަށް ްވާތީވެ ްއިތުރުވެގެްނގޮސްފައި ްދެމެދުގ511ްްެބޭނުން ގްރާމާ

ރުފިޔާްއަށްްގަންނަންްނިންމެވިްނިންމެވުމެއްްެއއ5ްްީުރފިޔާްއަށްްއަދިްފިނިނުކުރާްަމސ6ްްްމަސްތައް،ްފިނިކުރިމަސްް

ް ްދެން ްހަމަްކ1ްިޙަޤީޤަތުގަ. ްވިޔަސް ްކަންނެލިމަސް ްއަދި ްވިަޔސް ނޑުމަސް ްކަ ްހުންނަ ްމަތީގައި ްފެށިގެން ްއިން ލޯ

ްއަިދް ްވެސް، ްފަރާތުން ްމަސްވެިރންގެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަމަށް ްނާންނަ ްބަދަލެއް ްއެްއވެސް ްއަގުތަކަށް ްހުރި ކުރީަގއި

ްވަރަ ްމިއީ ްއެހެންވީމާ، ްލިބެނީ. ްމި ްމަޢުލޫމާތު ްފަރާތްތަކުން ްބެހޭ ްެއްއްމިކަމާ ްމަްއސަލަ ްއޮތް ްއޮުޅާވލުމެއް ްބޮޑަށް ށް

ޙަޤީޤަތުގައިްައޅުަގނޑުމެންނަްށްމިއަދުްބަހުސްކުރެވެމުންްމިްދަނީ.ްޙަޤީޤަތަކީްމިއިންްކަމެއްްމިގޮތަށްްދިމާވެއްޖެްކަމަށްް

ނޑުެމންގެްތެރެއިންްބައެއްްބޭފުޅުންްމިްގެންގު ޅުްއވާްއުސޫލަކީ.ްވަންޏާްރައްޔިތުންނަށްްވަރަށްްބޮޑަށްްއޮޅުވާލުންްއަުޅގަ

ްމީހުންް ްމަސްކިރާ ްތަނަށް ްއެ ްއަހާފައި، ްަކއިރިން ްމަސްވެރިން ްތަފާތު ްވަރަށް ްހަމަ ްއަުޅަގނޑު ްއާދެ! ް އެހެނެއްނޫން.

ކައިރިންްއަހާފައިްައޅުަގނޑުްމިްވާހަކަްމިްދަންނަވަނީ.ްދެންްއަދިްތިްބޭފުޅުންްކަންބޮޑުވެަވޑަިއގަންނަވާްކަމަށްްވަންޏާް

ްމަސްް ްދާއިރާގައި، ނޑުމެންނަކަްށްމި ްއަުޅގަ ްއެނިގވަަޑއިގަްނނަވާނެ. ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްބޭފުޅުންނަށް ވެރިކަްނކުރަްއވާ

ްމަސްވެރިންނަކަށްްއޮުޅަވއެއްުނލެވޭނެ.ްއެްބޭފުޅުންްައޑުައްއސަވަމުން...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނާޒިމު.ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްމަޑަވެލިްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުްވާހަކަދެްއކެުވން:
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ޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްުފވައްުމލަކަކީްަކއްޓެޅިްބާނާްތަެނއް.ްތިނަދޫގެްހުރިހާްދޯނިފަހަރުްއެބަްހުރިްފުވައްމުލަުކގަ.ްކޮްން

ްއަެގއް،ްނޭނގޭނެްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް.

ް

ްވާހާކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްއަޅުަގނުޑް ްޙަސަނަށް ްރަފީޤު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްފުވައްމުލަކު ްނޫން. ްެއއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްް

ް

ްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޤުފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީ

ނޑުމެ ްއަުޅގަ ްޝުކުިރއްޔާ. ްޙަޤީޤަތްްއާދެ! ްކަންތަކުެގ ނުޑމެންނަކީ ްއަުޅގަ ްނޫން. ްބައެއް ްއޮުޅަވިއލާ ްކަންތަްއ ންނަކީ

ނޑުްވެސްް ބަލާފައިްޙަޤީޤަތަށްްވާހަކަދައްާކްބައެއް.ްކަންތައްްއޮުޅވާލަނީްއަބަދުވެސްްތިްބޭފުޅުންްކަންތައްތަުކގަ.ްއަުޅގަ

ްޤަބޫލުކުރަންްމިފްކޯގައިްމިފަހަކަށްްއަިއސް...

ް

ްދެްއެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަރި

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްހޯރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްމަސްވެ ްހަމަ ްމުއްސަނދިވީ ްބޭފުަޅކު ްމުއްސަނދިވި ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްރައީސް، ްމަސައްކަތުން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރި ރިން

ްމަޞްލަޙަުތް ްމަސްވެރިންގެ ްދޮގު. ނޑައެިޅގެން ްކަ ްހަމަ ްވިދާޅުަވނީ ްއެ ްރަފީޤު ްޙަސަން. ްރަފީޤު ްމުޙައްމަދު އެހެންވީމާ،

ްއޮތީ...

ް

ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްވާހަ ްގެންދަވާ ްދައްކަވަމުން ްެމންބަރު ްއެހެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްެއއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްޖާވަބުދިނުމަކަށްްނިޒާމާ ކަފުޅަށް

ްނިޒާމީްފުރުޞަތުގެްބޭނުންނުކުރެއްވޭނެ.ްުފވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަން.

ް

ްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއި
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ްގަ ްމަސްވެރިކަމުގަިއ ްމިހާރު ްއަގަކަްށްއާދެ! ްމަހުގެ ްގަންނަ ްމި ްއަށް ްކޫއްޑޫ ްމަސް، ްގަންނަ ްމި ްއަށް ްމިފްކޯ ންނަ،

ް ްވަނީ ްމި ްައއިސްފައި ްބަދަލު ްދަންނަވަނީ.ްަހމައެކަނި ްމި ްަތކުރާރުކޮށް ްއަުޅަގނޑު ްނާދެއޭ 1ްްބަދަލެއް ްާއއި 511ްކިލޯ

ްމި ްކޫްއޑޫެގ،ްއަސްލު ްޤަބޫލުކުަރން ްވެސް ނޑު ްއާދެ!ްއަުޅގަ ްމަހަށޭ. ްދެމެދުގެ ްމަަސއްކަތްކުަރްއވާްްގްރާމާ ކުްނފުނީގައި

ބޭފުޅުން،ްއިސްްބޭފުޅުންްއާަދޔާްޚިލާފަށްްދަތުރުކުރައްަވއިްަޚރަދުްބޮޑުެވގެންދާދިއުންްެއއީްއަޅުަގނޑުްވެސްްކަންބޮޑުާވް

ްެއއްް ްމައްސަލަ ްމިފަދަ ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެްސ ްޚަރަދުތައް. ްކުަޑކުެރވެންޖެހޭ ްއެހެރީ ްކަމެއް.

ްކުެރއްވޭެން ްއެއީ ްސާފުކޮށްދެއްވުން ްއެކަމެއް ްމިތަނަށް ްަވޑަިއެގން ްވަޒީރު ްވުޒާރާައކުން ްބެހޭ ްމިކަމާ ްދިމާވީމަ މިގޮތަށް

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްކަންތައް ްމިކަަހލަ ްޙަޤީޤަތުަގއި ްމިއީ. ްކަންނޭނގެ ްކަމެއް ްޖެހިއްޖެ ްކުރަްއވަްނ ްއެގޮތުން ކަމެއް.

ްއޮޅު ްޮއޅުާވލީމަ ްމިގޮތަށް ްވެސްްނުެލވޭނެ.ްެއއީްމަސްވެރިންނަީކްރައްޔިތުންނަށް ްއެއް ްއޮުޅވަ ވާލަންްމަސަްއކަތްކުިރޔަސް

ރެޔާއިްުދވާލުްރޭޑިޔޯްއަްއސަާވނެްގިނަްބޭފުޅުން.ްއަދިްީޓވީްބެއްލެވެންްހުރިްެއއްެޗއްްކަަމށްްވަންޏާްބައްލަވަންްވެްސް

ްއެއް ްޙަޤީޤަތާ ްވާހަކަިއަގއި ްދެއްކި ްމި ްއެްއ.ްއާދެ!ްބައްލަވާނެ.ްއެހެންވީާމ،ްއަުޅަގނޑު ްވާހަކަ ނުޑްދެއްކި ްއަުޅގަ ގޮތަށް

ްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުްހަމައެަކނިްބޭނުންވީްމިްމައްސަލަ...

ް

ްްވާހަކަެދއްެކުވން:ްއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުދާންދޫްދާ

ްިސވިލް ްދިޔައި ްހުށަހެޅިގެން ްއިހަށްދުވަހު ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެިރ ްމި ްއާދެ! ްރަީއސް. ްޝުކުރިްއޔާ .`ް

ްއަނބުާރް ްވެސް ްބިލު ްއެ ްއަނެްއކާ ްފެށީމަ ްއަުޑއުފުލަން ްިނކުމެ ްރައްޔިތުން ްބަދަލުގެންނަން. ްޤާނޫނަށް ސަރވިްސގެ

ްވާޭރގައިް ްވެހޭހާ ްއަީވގަިއ، ްދޭހާ ްރާޅުގައި، ްޖަހާހާ ްތަރައްީޤުކރީ ްމިޤައުމުގެ ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ގެންދިޔައީ.

ްލޭނާރޭ ްމަސްވެރިންގެ ްަރއްޔިތުން. ްކަންބޮުޑޭވ.ްްވިއްސާަރިއގައި ްއަޅުަގނޑު ްމަސައްކަތްކުާރތީ ްއެ ްނިކުމެ ްބަޔަކު ބުނެ

ޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްމިްއޮީތްކޫްއޑޫެގްއިންޓާނަލްްމެމޯ.ްގއ.ްއަށްްކުިރްދަތުރަށްފަހުްިއންޓާނަލްްމެމޯްއެތާްބިތުަގއިް

ްފަ ްދޭތެރޭ. ްދޮޅުކިޯލއާ ްއާއި ްެއއްކިޯލ ްއޮތީ ްމީަގއި ްނައްަޓއިގެންިދޔައިރު ްނެއްޓީ. ްމިސްޓޭކެކޭްހުއްޓާ ްތީ ްބުނީ ހުން

ައކީްކުދިްމަސް.61ްްކިޔަިއގެންްމިްއޮތީްއެްއކިލޯްައށްްބަދަލުކޮށްފަ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްކޫްއޑޫްއަްށްކިރާްމަުހގެް%

%ް ްމަހުގެ ްކިރާ ްއަށް ްކޫްއޑޫ ްރަފީޤު. ްނަހައްދަވާ 61ްްއިތުރުފުޅު ްމަސް. ްކުދި ްައިއ21ްްއަީކ ްގަންނަމުން ްއަށް ރުފިޔާ

ް 6ްްމަސް ްރުފިޔާ ްއެީއ ްބަދަލުުކރީ. 6111ްްއަށް ްޓަަނކުން 17111ްްރުިފޔާ. ްޓަަނުކން ްމިއަދ16111ްްުރުފިޔާ. ރުިފޔާ

ނޑުމެންނަކީްތެޔޮަވޅުްހޯދާްބަެއްއް މަދުވެގެންްމިްދިަޔއީ.ްިޢއްޒަްތތެރިްރައީސް،ްައޅުަގނޑުމެްނނަކީްމަސްވެރިން.ްއަުޅގަ

ްެގއް ނޑުމެންނަށްްއެނގޭްމަސްވެިރކަމުަގއިްޭއގައި ލުންވީމާްމިްވަނީްކާކަްށކަން.ްކޮންްބަޔަކަށްކަން.ްއާދެ!ްނޫން.ްއަޅުގަ

މިއަދުްމަސްވެރިކަމުގެްވާހަކަްދެއްކޭއިުރަގއިްބަޣާވާތަކުންްެވރިކަންްބަދަލުކުރިއިރުަގއިްގއ.ްމާމެންދޫްބޭރުގައިްޢީރާނުގެް

ްމަސްވެރި ްމީހުން ްހުރިހާ ްޤާސިމުގެ ްބަދަލުކުރުމަށްފަހު ްވެރިކަން ްގަންނަން. ްމަސް ްއޮތް ްހުރިާހްބޯޓެއް ކަމުގެ

ްކޮރަޕްޝަނުންް ްގެންދިޔައީ.ްއެންޓި ްމާންދޫްއަށް ްމަހެއް ްަޓނު ްއެތައްްހާސް ްހުރި ްލާފައިްއޭރުްކޫއްޫޑގައި ކުންފުނިތަކަށް
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ބަލަމުންދިޔަްމައްސަލަްކޮބައިޯތ؟ްކިހިނެއްތޯްއެްމަހަށްވީ؟ްޫކއްޫޑގައިްހުރިްމަސްްބޭރުނުކުެރވެނީތޯްރާއްޖެްއިންްބޭރަށް؟ް

ނެއްތޯ؟ްއެްމަސްްދިޔައިްައޑިއަށްތޯްމަްއަޗށްތޯްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެނުގނތޯ؟ްއެންޓިްކޮރަޕްޝަނުންްއެްމަހަށްްވީްކިހި

ްއަށޭ.ް ްކޫއްޑޫ ްދަުތރުކުރަންޖެހެނީ ްމަްއސަލަިއގައި ްއެ ްބެލިއިރުގައި ްމައްސަލަ ްއެ ްތިމަންނާމެން ްވިދާުޅވީ ްވެސް އިްއޔެ

ނޑުްްރުފިޔާްެއއްްނެތޭ.ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްމިްިޢއްޒަތްތެރި ަމޖިލީހުގެްއެންމެހައިްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުންނަށްްއަޅުގަ

ްބޮޑެތިް ްހިނގާ ްނަމަވެސް ްދީގެން ްފައިސާ ްބޭނުންވާ ްކޮރަްޕޝަނަށް ްއެންޓި ްގޮވާލަނީ ްކޮމިޓީަތކަށް ްުގޅޭ ގޮވާލަނީ،ްމިކަމާ

އްޓާްކަންތައްްވެސްްމިހާރުްކޮރަޕްޝަންގެްމައްސަލަތައްްުހއްޓުވާށޭ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެްތަނުގެްސިކިއުރިޓީްބަލަހަ

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދީފަ. ްބަޔަކަށް ްއަށް ްރުފިޔާ ްހާސް ްހަތްދިހަ ްލައްކަ ްެއއް ްއޮްއވާ ްލާފައި ްައެގއް ްކުޑަ ްވަނީ އެ

ނުޑގެްުސވާލަކީްކުދިްމަްސްނުގަންނަންޏާްކުދިްމަސްްގަންނަްބަޔަކަށްްއެްފުރުޞަތުް މިކަންްބެލެންްއެބަްޖެހޭ.ްއަޅުގަ

ްހުޅުވާ ްމި ްހުރިހާްދޭށޭ. ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެނީ. ްރައްޔިތުންނަށް ްއެްއ ްއަނިޔާ ްމިފަދަ ްީކްއވެތޯއޭ ލަދޭށޭ.

ްތައްޔާރަށް.ް ްމިހިރީ ނޑު ްނިކުތުމަށް.ްައޅުގަ ްމުޒާހަރާއަކަށް ްދޯނިތައް ްހުރިހާ ްވަށަިއގެން ްޫކްއޑޫ ްގޮވާލަން މަސްވެރިންނަށް

ްލެޕްޓޮޕާް ްޓަކައި ްއަނިާޔުކރުމަށް ްމަްސވެރިންެގްއާދެ!ްރަްއޔިތުންނަށް ްޤައުމުގެ ްމި ްކަމަާކ،ްތެޮޔވަާޅްދޭންެވެގން ްއަނެއް އި

ްހުރެގެންް ްއަީޑގަިއ ްތިމާ ްނުލިޭބނެ. ްކުރިއެރުެމއް ްާޤސިމަކަށް ްއަނިޔާދިނުމަކުން ްަރއްޔިުތންނަށް ްޤައުމުގެ ްމި ލޭނާރު،

ްކުްށވެރިކު ްައޅުަގނޑު ްއަނިޔާ ްދޭ ްމަްސވެރިންނަށް ްލައިގެން ްކުންފުނިތަކަށް ްމީހުން ްފަރާތުންްހުރިހާ ަރން.ްމަސްވެރިންގެ

ްއަނެްއކާެވސްް ްއޮތީ ްބޭުފޅުންނަށް ްތިޔަ ްހިތްވަރުކުރާށޭ. ްބޭފުުޅން ްތިޔަ ްމަސްވެރިންނަށް، ްގޮވާލަނީ ްައޅުަގނޑު ވެސް

ްނެތޭ.ް ްޑޮކްޓަެރއް ްހުއްިޓްއޖޭ.ްމިއަދު ްދަތުރުފަތުރުތައް ްއެނިގވަޑަިއގަންަނވާނެ ްޭބފުޅުންނަށް ްވޯޓުލުމޭ.ްތިޔަ ވޯޓުފޮއްޓަށް

ްރުފިޔާްއަށްްބަދަލުެވްއޖޭްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.5111ްްޔާްއަށްްކުރިްދަތުރުްރުފ51ްި

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްބަޔަކަށްް ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްފަށާ ްވާހަކަދަްއކަން ްގުިޅގެން ްމައްސަލައާ ްމި ްއާދެ! ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްވާހަކަ ްމިްްއޮޅުވާލި ްނޫން. ްެއއް ްވާހަކަ ްދައްކާ ްލައިގެން ްމިތަނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްމިއީ ްދައްކަނީ މި

ނަޑއެިޅގެްން މަޖިލީހުގައިްދެކެވެމުންދިޔަްާވހަކަްއެއްްނޫން.ްދިވެހިރާއްޖޭެގްތާރީޚުްބައްލަވާ!ްއެފް.ޕީ.ައއި.ޑީްއަކީްހަމަްކަ

ްމަސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްރައްޔިތުން ްހުތިހާ ްެއކަްންދިވެހި ްމައްސަލަ. ްފަޅާއަރުވާލި ްގޯސްކަމެއް ްހުރިހާ ްކުރި ވެރިކަމުގަިއ

ްޕީ.ޕީ.އެމުންް ްކަންނޭނގެ ްއެހެންިވމާ، ްހިނގައިިދޔައީ. ްެއކަން ްތެޭރގަިއ ްޢާއިާލގެ ްަމއުމޫނުގެ ްަދއުރުަގ. ްމައުމޫނުގެ ކުރީ

ްައޅުގަް ްއަގުތައް ްމަސްހުރި ްބާޒާރުަގއި ްދުނިޔޭގެ ްދައްކަނީ. ްވާހަކަ ްއެ ްމިއަދު ްއަބަދުވެްސްތެދުވެ ްއެނގޭ. ނޑުެމންނަށް

ދިވެހިރާއްޖޭަގއިްކުރާްކަމެއްްތެލުފެްއަގަށާއިްމަހުގެްއަގަށްްކޮންމެްސަރުކާރަކުންްއޮތަސްްބަލައިގެންްކަންކަންްކުރުން.ް

ްމަހުެގްއަް ްބަލާފައި ްެގނެވޭތޯ ްެލވަލަށް ްމާކެުޓގެ ްއަުގްދަށްކުުރވާފައި،ްދުނިޔޭގެ ގުްއަޅުަގނޑުމެްނގެްސަރުކާުރަގިއްތެލުގެ

ކުރަނީ.ްދަށްްްގުނަކުރަނީ.ްމަސްްގަްނނަްއަުގްދެބޮޑުްްައގުހަދާްގޮތަކީްތެލުންްވެްސްްއޭެގްކުީރގެްސަުރާކރުންބޮޑުކުރީ.ް
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ްގައިްެވސްްމިއޭްކިޔާނެްކަމެއްްނެތް.ްދެންމ2.2ްެއޭ،1.5ްްކުރާްކަމަކީްމިއަދުްޮކންްވާހަކަެއއްތޯްދަްއކަން.ްްއެއީްމި

ްދިަޔއީްގައިތަނު ްބެްށްމީހަކަްކޮންމެް،މަޢުލޫމާތު ްވަދެ ްއިންަޓރނެޓަށް ްއެވެްސ ްައުގްލީމަ ްާބޒާރުަގއި ްދުނިޔޭގެ ނޭގނެ

ްޮގތް ްހިނގާ ްކަން ްމީ ްމިް!ބައްލަވާްހުރިވަރު. ްމާލެ ްސިޓީްް،އޮތީްމިއަދު ްއޮތްެއއް ްގޮުތަގިއ ްއަުޅަގނުޑގެްްގެ ތަނެއް.

ްތެޔޮް،ދާއިރާ ްދާއިރާަގއި ްދޮގުްހުޅުމާލެ ްައއްސަވަަބއްަލވާ. ްއަގު ްިވއްކާ ްވިލާލީޓަރެއް ްނޫން. ްވިްއކަނީްްހަދާކަށް އިން

ްއެހެ ްއެސް.ޓީޕެޓްރޯލް. ްނުވިއްާކ. ްފަރާތަކުން ްއެން ްދީފައި ްނުވިއްާކ. ްއަކުން ްދޭްް.އޯ ްލީޓަރެއް ްޕެޓްރޯލް ްމާލޭގެ އޮތީ.

ްއެ ްބޮޑުކޮށް ްރުފިޔާ ްދޮޅު ްމިްއަގަްށވުރެ ްހުޅުމާލޭގަްވިއްކަނީ ްނުދައްކާްއޮތް ްވާހަކަ ްދެން ްުކރާއިރު ްަވއްކަން ްމިވަރުގެ .

ހުެރްްޔޭެގްެއކިްފާޑުފާުޑގެްޯރގާތަކާތިބޭނެތޯ.ްކީްއވެގެންތޯްމަުހގެްއަުގްނުވިކެްނވީ.ްާބޒާުރގައިްަމހުގެްައގުްނެތީތޯ.ްދުނިް

ްމީހުންނެއް ްމަހެއް ްއެހެންވީމާްއެްއގަމު ްކަނޑުމަސް. ްހަމަ ްކަނީ ްމީހުން ްނުކައި. ްމި، ްްއަުޅަގނޑުމެން ހަމަްތަނުގައި

ްވާ ްބެހޭ ްމަްސވެރިކަމާ ްމީހަކުރައްޔިތުންގެ ްެއއްެވސް ްދޮގުހަދާކަށްނުވާނެ ްެއވަރަށް މަސްވެރިންނަށްްް.ތެދުވެްހަކަދެއްކީމަ

ްމި ްބޮުޑެވގެން ްމިްއެކަން ްއިޤްްއުޅެީނ. ްމުޅި ނޑުފުނޑުްޞާތިްރާއްޖޭގެ ްފު ްތިދު ްފުލުހުން.ްކޮށްލަނީ. ްއެސް.ޯއ ބޭނެ

ްތަޅަ ްމަސްވެރިން ްހުރިހާ ްްއެްންރޯނާގަންަނވައިނެރެންވީނޫންތޯ ްދެއްކީމަ. ްމަހައެމްވާހަކަ ްއެކަނިތޯ ދަނީ.ްށް.ޑީ.ޕީން

ގޮތް.ްދެންމެގައިްވެްސްްދައްކަނީ.ްނިަކންްވިސްނަވާްިމއަދުްކަންތައްްހުރިްވާހަކަްމިްމިްދަނީްއެމް.ޑީ.ޕީްބަެއއްތޯްމަހަށް

ްވާހަކަެދއްކީްމި ްްތަނުގައި ްހިކ4ްިޔޫ.އެސް. ްޑޮލަރަށް ްޔޫ.އެސް. ްވާހަކަ. 4ްްމަހުެގ ްދިވެހި ްެއީއ64ްްޑޮލަަރކީ ރުފިާޔ.

ްސް ްބެލީމަ ްއަށް ްރުޕީސް 496ްްރީލަންކާގެ ްކީއްެވގެންތޯ ްދެން ްްރުފިޔ6ްާރުފިޔާ. ްމަސްކިލޯ ްއަށް ވީ.ްއްޓާލަންްވަްއެއް

ްއުފުލުމަށާ ްޚަރަދާއި ްެގނައުމުގެ ްއެ ްތެލާއި ްދާނެ ްލަންކާގަްްކިލޯ،ްކެއްކުމަށް ްއުފުލަނީ ،ްޑޮލަރަށްތޯ.ްއެހެންވީމ4ްްާްއިއެއް

ްދެްމި ްފެންނަން ްރީއްޗަށް ްހަމަ ްމިއަދު ްމިއޮތީ ްވާހަކަްންމެ ްދެއްކި ްޭބފުޅަކު ްވާހަކަދެްއކި ްއިދިކޮޅަށް ެއއީ.ްްތަނުގައި

ްއެހެންވީމާ ްމަްސވެރިކަންް، ްަރއްޔިތުންގެ ްއޮތީް،ދިވެހިާރއްޖޭގެ ްބޭނުމެއް ްެއއް ްލިބޭ ްަމސްވެރިންނަށް ްެއއީ ދަނީްމްއާ.

ްސަލާންޖަހަކުޑަ ްމަސްވެިރން ްައގުބޮޑުްކުރުމަށްފަހުަގއި ްތެޔޮ ްއަދި ްހިންގުން. ްހުރިކުރާން ްމިހާރު ްމިއަދުްްނެ ވަރަށްވުރެ.

ްެއސް.ޓީ ްިވއްކަނީ.އޯްވެސް ްތެޔޮ ްހުރިްަގއި ްާބޒާރުަގއި ްވުރެވަރަްދުނިޔޭގެ ްއިތުރަނުްތަްބޮޑުްށް ްތެޔޮ ްން ގެން.ްކޮށްށް

ްއެ ްވެސް ްނޫން.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްެއއްެޗއް ްެއއީ.ްނޭނގޭ ްެއއްެޗއް ްމިނގޭ ްތެޭރގައި ،ްއުޅެނީ.ްއެހެންވީމާްްވިޔަފާީރގެ

ްއެއްވެލާފައިޮދގުްއެގޮތަށް ްމަހުޖަނުން ްހައެްއަކ ްތިބި ްރާއްޖޭަގއި ްެނތް. ްކަމެއް ްކަހަޓޫްް،ހަދާނެ ްާރއްޖޭގެްއިރިޒަމް ލާފައި

ނޑުޮކށް ނޑުފު ްފު ްމިްލަންމަސްވެރިކަން ްނުތިބޭނަން ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްދައްކާކަށްްމިްއިތަނުގަްްއުޅެންޏާ .ްވާހަކަ

3ްްމަސްވެރިންނަށްތޯްނޫނ3ްްީވިއްޔާްޢާއްމުކޮށްްދޫކޮށްލާ.ްްވަނީްްށްަސރުކާރަށްްނުގަނެވޭްކަމަ،ްގައިްޙައްޤުްްގެމަސްވެރިން

ްމަސް ްރާއްޖޭގައި ްމީހަކަށާްމަހުޖަނުންނަށްތޯ ްއަެނއް ްިވލާއަށާއި ްގަންނަންވީ. ްވެސް ްމީހަކަށާްައނެއް، ްއެހެންް، ހަމަ

ް ްމީހަކަށް ްތައްޔާރުްފުރުޞަތެއް ްއެ ްމިހާރު ްލޭނުވަނުދޭ. ްަވގަށް ްރާއްޖޭަގއި ްއަމުންދަނީ ްއެބަްައަޅން. ނޑުމެންނަށް ްުޅގަ

ްބޯޓުއެ ްގެނެނގޭ ްރާއްްްއސަފަހަރު ްލޭނުްހުރިކަން. ްިވއްކާލަިއގެން ނޑު ްކަ ްއެޖޭެގ ްިކޔަިއގެންްްއަޅަން ްމަހޭ ްކުދި ުއޅެނީ.

ްކަހާލަން. ްމަސްތައް ްކުދި ްއެއީްްހުރިހާ ްނޫން ްކަމެއް ްއިނގޭތޯ.ްކީ.ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްދޭންޖެހޭނެ ްޙައްުޤްއަގު މަސްވެރިންނަށް
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ްމާކެޓު ްހުރީދުނިޔޭގެ ްމަސް ްކިލޯަގއި ްދޮޅު ްބަލައިްކީ ްއެއިން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްނޫން. ްއިންޓަރނޭޝަނަެގން ލްްނގޭ

ް...ނުބުނާނެްްއޔާްމަސް.ްބަަކއްޓެއްްކަތިލާއިރަކުވެއްޖެްތައްްހަދާފައިްހުންނަްގޮތް.ްމަސްރޭޓު

ް

ްލިބުްވާހަަކދެއްކެވުން:ޠައިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްފަރެސްްމާތޮޑާްދާ

ްوصحبهްآلهްوعلىްهحودްناްسيدްعلىްوالسالمްالصالةް.العالوينްربްهللްالحودް.الرحينްالرحونްهللاްبسن

ްأجوعين ްއަعليكنްالسالم. ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަ. ްމި ްމިއަދު ނޑުމެްނ އްކަީންދަްުޅގަ

އްޔާްއެއީްައޅުަގނޑުމެންްގަންނަްއަގުްކުޑަެވްއޖެްަގއިްމަސްގަްނނަްއަގުްކުޑަެވގެން.ްޙަޤީޤަތުމަސްވެރިންގެްއަތުންްމަސް

ްކަމެ ްކަންބޮޑުވާންެޖހޭ ްވެސް ްއެކަމާއެންމެން ްއަޅުަގނޑުެމން ްއަގުްްއް.ްއެއީ ްގަންނަ ްނޫން.ްމަސް ްކަމެއް ދެކޮޅުވާންޖެހޭ

ްސަ ްބަލަންޖެހެކުޑަވި ްއަުޅަގނޑުމެން ްެއއީ ްއަުޅަގނޑުނީބަބު ްކުޑަެވއްޖެތޯ ްައުގ ްގަންނަ ްމަސް ްޙަޤީޤަތުގައި މެންް.

އިންްދަށުގެްްކިލ1ްޯއުޅެނީްހަމަްއެކަނިްްމިއަދުްމިްވާހަކަްދެކޭޭވއިރުަގއިްމަސްްގަންނަްައގުްކުަޑެވގެންްމިްވީ.ބަލަން

ަންުއޅެނީ.ްއެެހންްއެްއވެސްްމަހެްއްގަންްކުރެިވގެންްމިކިޯލއާްދޭތެރޭްމަހުގެްައގުްއެކަނިްދަށ1ްްއިްގްރާމ511ްްާމަސް.ް

އެއީްދިވެހިްްވެސްްމިގޮތަށްްމިްޑްރާާމްކުޅެމުންދާނެ.އަބަދުޓަކައިްްޙަޤީޤަތްްއޮޅުވާލުމަށް،ްއަގުްދަށެއްްުނވޭ.ްއެހެންވީމާ

ްއެ ްކޫްއޑޫރައްޔިތުންނަށް ްބޮޑުކުރަނީ ްއަުގ ްތެުލގެ ްއެހެންނަމަވެސް ްއެްއޗެްއ. ްބޮޑުކުަރީންްައކުންނގޭ ްއަުގ ްތެލުގެ ނޫން.

ްތެލުެގްއަގު ްއަަގކަށް ްިވއްކާ ްއިން ްއިން.ްއެސް.ޓީ.އޯ ްފަސޭހަކޮށްދޭންްއެސް.ޓީ.އޯ ްއެކަން ްިއން ް،އޮންނާނީ.ްއެސް.ޓީ.އޯ

ްައގު ްަވރަްނުވަތަ ްދަށްހެޔޮކޮށްދިން ްައުގ ްައގުދާނީ ްތެލުގެ ްޢިކަށް ްމިވަމުން. ްރައީސް. ްހުމަޖިލީްއްޒަތްތެރި 111ްން

ްއޮ ނޑައެޅިަފއި ްކަ ްރުފިޔާ ްއެހެންވީމާމިލިއަން ްގޮތުގަ. ްސަބްސިޑީްޒެގ ްތެލުގެ ްތް ްމިް، ތެލުގެްްވަގުތުްމަްސެވރިންނަށް

ް ްގޮުތަގއި ްސަބްސިޑީްޒގެ ްފައިސާ ްއެކަްންދޭންޖެހޭ ްގޮުތގައި ްައވަސް ްނިންމައި، ްއަވަހަށް ްކޮމިޓީން ްމާލިއްޔަތު ދިނުމަށް

ކުރެވޭނެްގޮތްްހަމަޖެއްސުމުގެްބާރުްމިްމަޖިލީހުގެްއަތްމަތީަގއިްއެބަްއޮތް.ްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއެހެންކަމަށްވެއްެޖއްާޔް

ވެިރންނަށްްމިްވަގުތުްއެްދިމާެވެގންްއުޅޭްމައްސަލަތަުކގެ،ްތެުލގެްައގުްބޮުޑވުމުގެްސަބަބުްންތެލުގެްައގުްދަށްެވ،ްމަސް

ްމަހުގެް ްނޫނީ ްމީހުންނަށް، ްދާ ްބާނަން ްމަސް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްކުޑަެވގެންދާނެ. ްގެއްުލން ްއުޅޭ ްދިމާވެގެން މިހާރު

ް ްއެނގޭނީ ްމީހުންނަށް ްއުޭޅ ްތެޭރަގއި ްްގްރާމުގ511ްެމަސްވެރިކަމުގެ ްމަސ1ްްްމަހާއި ްދޭތެރޭގެ ްއެ ްމަހާ، ކިޯލެގ

ް ްޙަޤީޤަުތގައި ްއެއްޗެއް. ްލިބޭ ްމަހުން ްވަާރ،ްއެ ްސަލާމަތްކުރެވޭ ްމަހުން ްވަރާ،ްއެ ްމަސް،ްނޫީނ1ްްހަލާކުވަމުންދާ ކިލޯ

ްހަލާކުވެފަ.511ްް ްވާނަމަ ްކަމަށް ްާނޅާ ްއައިސް ްހުންނާނީ ްަމސްތައް ްގިނަ ްެވސް ްއަންނައިރު ްބާނަިއެގން ްމަސް ގްރާމުގެ

ްކުދިްމަސްތަްއްއަ ްތެރޭަގއި ްބާނާއިރުގައިްެވސްްމަސްތަކުގެ ނުޑން ްވާއިރުަގއިްމަސްްކަ ްކަމަށް ްބާނަނީްދޮށިން ދިްމަސް

ހުންނާނެްވަރަށްްގިނައިންްހަލާކުވެފަ.ްއެހެންކަމުންްމަސްވެިރންްބާނާްމަހުގެްތެރެއިންްކުދިްމަސްތައްްވަރަށްްގިަނއިންް

ްޤަ ްވެސް ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްމަހުގެްނުގަންނަކަން ްއެހެންކަމާއެީކަގއި ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޙަޤީޤަތެއް. ބޫލުކުރަންޖެހޭ

ް ްއުެޅނީކީ ްމި ްދަށްކުރެިވގެން 28ްްއަުގ ްއެޅެީނީކ31ްްރުފިާޔއަކުްނ، ްދަށްކުެރވިގެްނ ްައގު ްމަހުގެ ްހުރިހާ ރުފިޔާއަކުްނ
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ް ްއުޅެނީ ްމި ްދަށްކުރެިވެގން 511ްްނޫން.ްހަމައެކަނި ްދޭތ1ްެގްރާުމެގްމަހާއި ްމަްސ،ްކިޯލއާ ްބޮޑު ްމަސް.ްއެއަްށވުރެ ރޭގެ

ްހަމައެހެންމެް ްގަންނަމުން. ްދަީނ ްވެސް ްމިއަދު ްއަަގކަށް ްއެއް ްކުރިއެކޭ ްހަމަ ްމަސް ްބޮޑު ްބަރުދަން އެއަްށވުރެ

ކޮމްޕެޓިޝަންްއޮތުމާްެއކީަގއިްއަޅުަގނޑަށްްމަޢުލޫމާތުލިބިފަިއްއޮތްްގޮތުންްއެްވަގުެތްއގައިްމަހުގެްބާޒާރު،ްމަްސގަންނަް

ްސަރަހައް ްގަންނަ 2ްްދެްއގައި ްމިހާރުވެސް ްފަހަރަށް ްަބެއއް ްގަނޭ. ްއެބަ ްމަސް ްެއީކގައި ްވާދަވެރިކަމާ 26ްކުންފުނިން

ރުފިާޔްއަްށްމަސްްއަަރއިގެްންއެބަްދޭ.ްއެއީްމަްސްލިބޭްނިސްބަތާ،ްަމސްްގަންނަްްެދްކުންފުނިނ28ްްްރުފިޔާްއިން،ް

ްމިް ްއެއްެޗއް. ްހިނގަމުންދާ ްމަިތން ްއުސޫލެްއގެ ްގެްނގުޅޭ ްފިކްްސވެްއެ ނޑަެއޅި، ްކަ ްކޮންމެހެން ްވަނީ ްައގު ްމަހުގެ އަދު

ްއޮތީ.ް ްއެކަން ްއަތްމަތީގައި ްކުންފުނިތަކުގެ ްގަންނަ ްމަސް ްވަރާއި ްލިބޭ ްގަންނަން ްމަސް ްނޫން. ްއެއް ނަޑއެޅިފަ ކަ

ްދަ ްައގު ްގަންނަ ްާރއްޖޭގަިއްމަސް ްމުޅި ްއަިއްބަދަލަާކްގުިޅގެން ްއަގަށް ްށކޮށްގެްންއެހެންވީމާ،ްއޭެގްދުނިޔޭެގްމާކެޓުަގއި

ް ްއެކަނި ްހަމަ ްނޫން. 511ްްއުޅެނީކީ ްއެހެންވީމާ،1ްްގްރާމާއި ްއުޅެނީ. ްމި ްދަށްކުެރިވެގން ްއަގު ްމަހުގެ ްޭދތެރޭ ކިލޯއާ

ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްމިްކަމަކީްމިްމަޖިލީހުގައިްމިދިޔަްހަފްތާގެްތެރޭގައި...

ް

ްވުން:ދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެްމައްޗަންޮގޅީ

ްކަމުގަިއާވް ްމެންބަރެއް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްފަރާތަށް، ްހުށަހެޅި ްމައްސަަލ ްުކއްލި ްއަދި ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްއަޅުަގނޑަށްް ްހަނދާންވަނީ، ނޑު ްއަުޅގަ ްކޮންމެއަކަސް ްޝުކުރުދަންނަވަން. ްމެންބަރަށް ްދާއިރާގެ ްދެކުނު މާފަންނު

ްއަުޅގަ ްއަނިޔާަގއި ްދެމުންދާ ްބައެއްްމަސްވެރިންނަށް ްދިޔައިމަ ްވެްސްރަށްރަށަށް ނޑު ްހަނދާންވަނީ،ްއަުޅގަ ްބޮޑަށް ނޑަށް

ްޓަކައިް ްހޯދުމަށް ްއާމްދަނީ ްސަުރކާރަްށ ްހުއްޓޭ ްއެބަ ްފެނިފައި ްޒަމާނުަގއި ްކުރީ ްހުރި. ްއެބަ ްބުނެފައި މަސްވެރިން

ްދުވަ ްެއ ްދިޔައޭ. ްދުވަހެއް ްލިބޭ ްމަސްވެރިންނަށް ްއެކަނި ްކަށިފޮތި ްމަހުގެ ްބާނާ ްމަގުމަތިްމަސްވެރިން ްއައުުމގެ ސް

ގާތްަގނޑަކަްށްމިްއޮީތްކޮޅުަމތިްދައްކާފަ.ްއެީއްފޭރުމުގެްިނޔަތުަގއިްބަޣާވާްތކުރިްބަަޔކުްޮކށްފާނެްކޮންމެްކަމެއްްވެސް.ް

ނޑުްދަންނަވާލަންްމަސްވެިރްޢާއިލާތަކަށްްތިަޔްބޭފުޅުންްތިްުކރައްވާްމަަސއްކަުތގެްކަށިފޮިތް ކޮށްފާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްއަެންއްކީއްކު ްސަލާމަތްވެ، ްބަޣާވާތުން ްމި ްބޭފުޅުން ްތިޔަ ްއައިއްސާނޭ. ްހިސާބަށް ްނުލިބޭ ްދެން ްވެސް ްނަގޫ ރަންޯތއޭ.

ްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްމަސްވެރިް ްކެނެީރގޭ ްއުޅޭ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްހޯދައިދޭން ްހެޔޮވެރިކަން ްރީތި ްއެްއކަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އްޓައިލާފައިްނަމަވެސްްއެކަންތައްަތއްްފުރަތަމަްކުރަންއުޅޭށޭ.ްއެހެންނޫނީްޢާއިލާތަކުންްދެންްމަސްވެރިންްމަސްވެރިކަންްހު

ދެންްޖެހޭނެްގޮތަކީްތިޔަްބޭފުުޅންްއަމިއްލަްއަށްްހޯދާފައިްހުިރްލާރިކޮޅާއިްއަނބިދަރިންްިވްއކާފައިްތެޮޔކޮޅުްހޯދަިއގެން،ް

ހޯދުމަށްްޓަކައިްނަގޫކޮޅުްެއކަނިްތިްބޭފުޅުންްްމަސްކޮޅުްބާނާފައިްމިްބަޣާވާތްކުރިްމީހުންގެްމުސާރަްއާއިްކޮއްތުްފައިސާ

ްބަެއްއް ްދަންނަވަނީ. ްމި ްއިނޭގތޯ ްވާީތވެ ްކަންތައްތަކަށް ްހުރި ްހިގާފަިއ ްކުީރގަިއ ްމީގެ ްއެީއ ްތިބެންޖެހޭނީ. ހިފައިގެން

ްސަރުކާރަ ްއޭރުގަިއްހަމަ ްހިނގައިދާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް ްނުފެނި ްފަހަރެއްގައި ްކަންތައްތައް ްމި ށް،ްދިވެހިްކުދިންކުދިނަށް

ސަރުކާރަށްްގެންނަމުންްއަީއްމަސްވެރިމީހާްމަސްްބޭނުމަށްފަހުްއޮިޑވެރިްމީހާްއަށްްލިބޭްެއތީގަިއްވެްސްހަމަްގެންނަނީް
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ނަޑއިދުލާއިްމޭަގނޑާް އެްމީހާްގެންނަނީްއަރިމަތިންްނަގާްކަށިފޮތި.ްމަސްވެރިންނަށްްލިބޭނީްބަހާލައިގެންްކަށިފޮްއޗާއިްބަ

ްލިބޭނީ.ްހަތަރު ްހަވާލުކުރާނީ.ްްއެްއޗެހި ްތަނަކަށް ްކިޔާ ްއިސްޓޯރު ްދިވެހިްސަރުކާރަށް.ްބޮޑު ްއޮންނާނީްސިދާ އަރިްމަސް

ްހަދާފައިް ްލަވަތަެކއް ްކުރީަގއި ްކިޔާަފއި ްލޭނާރޭ ްމަސްވެރިންގެ ްފެންނަނީ ްމި ްހަމަ ްބޭފުޅުން ްތި ްދެންނެވީ ްމި އެހެންވެ

ްއެްނމެންގެ ްހުރިހާ ްބުރިކޮްށލާފައި،ްބާޣީންގެ ްލާފައި ްޓަސް ްތިަޔްްލޭނާރު ްލޭހޮޅި. ްއުޅެނީ. ްމި ްގުޅާަލން ްހޮޅި ްއަށް ޭގގެ

ޢާއިލާތަކުެގްލޭހޮޅިްސީދާްބޯަލންްއުޅެނީ.ްއެްމީހުންނަކީްޑްެރކިއުލާރްއަށްްވުރެްވެސްްނުަރއްކާްަބޔެއް.ްއިސްލާމްދީނޭ،ް

ް ްރައްޔިهللا ްސީދާ ްހަމަ ްމަސަްއކަަތކީ ްކުރާ ްއެ ްިއދެގެން ްތަުނގަިއ ްއެ ްބޭބެ ްުމއްަޠލިބުގެ ްިކޔާފައި ތުންްައކްބަރޭ

މަގުފުރައްދަިއގެންްމިްދިވެހިްޤައުމުްމުޅިންްވިްއކާލަނީ.ްމުޅިްދިވެހިްޤައުމުްިވއްކާލަނީ.ްިދވެހިްޤައުމުްިވއްަކއިލާފައިްމިް

ްމިްދަނީް ްއުފެދެމުން ްމިހާރު ްލޭ.ްއެއީ ްމީހުންގެ ްދަނީ.ްއެ ްއެ ްބޮމުން ްލޭ ްމީހުން ްބަޣާވާތްކުރި ްތިބި ްތެރޭަގއި ދިވެހިންގެ

ްޑްރެކިއުލަރ ްސީދާ ްމިހާރުންްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްދަނީ. ްއެ ްލޭބޮމުން ްޢާއިލާތަުކގެ ްމަްސވެރި ްއެންމެހައި ްސްޓައިލަކަށް ގެ

ްއެހެންނޫނީް ްހުއްޓައިލާށޭ. ްކަންތަްއ ްތި ްހުއްޓައިލާށޭ. ްކަންތައް ްތި ްކަލޭމެން ްސަރުކާރަށް ްބާޣީ ްގޮވާލަން މިހާރަށް

ްނުކު ްމަްސވެރިން ްރައްޔިތު ްހިފައިގެން. ްފަލި ްނުކުންނާނޭ ްއަޅުަގނޑުްރައްޔިތުމީހާ ްދޫކޮށްލާފަ. ްމަސްވެިރކަން ންނާނޭ

ްއަނެްއާކް ްައގު ްމަހުގެ ްބޭފުުޅންގެ ްތިޔަ ްވޯޓުދެްއވަިއ، ްައށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއަތުެވއްޖެއްޔާ ްވޯޓެްއ ްވެސް ްމާދަމާ ގޮވާލަނީ

ްއެއަްށވުރެްކުރިޔަށްްގެންދިޔުަމށްްއަނެއްްދިވެހިާރއްޖެްއަށްްައންނާށޭ.ްޝުކުރިއްޔާ.ް

ް

ްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްފުށީްދާއިރާގެްމެގެމަނަ

ްމައްސަަލއިަގއިް ްތަފާތުވާ ްިޚާޔލު ްމިއަދު ްގުިޅގެން ްދަށްކުރުމާ ްއަުގ ްރޭޓު ްގަންނަ ްަމސް ްކޫްއޑޫ ްއާދެ! .`

ނޑުްވެސްްއެބަްޖެހޭްމިްކަންތައްތައްްދިރާސާކުރަން.ްހުރިހާްބޭފުޅުންްވެސްް އަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަންްބޭުނންވަނީްއަުޅގަ

ވާހަކަަތކުންްއަޅުަގނުޑމެންނަށްްއެނގިއްޖެްކޮންމެެވސްްވަރަކަށްްައގުްދަށްކޮށްގެްންއުޅޭކަމުގެްމަޢުލޫމާތުްްއެބަްްދެއްކި

ްމަސްތަކަކުން.ް ްހުރި ްބަރުދަން ްވަރަކަްށްދަށްކޮށްފި.ްކޮންމެވެްސްވަެރްއގެ ްކޮންެމވެސް ްައގު ްމަުހގެ ްއެާއއެކު ލިބޭ.ްހަމަ

ްއެއްވެސް ްހަމަ ްޤަބޫލުކުރަނީ ްޤަބޫލުކުރަނީްްއަޅުަގނޑު ނޑު ްއަޅުގަ ްޫނން. ްފާޑުކިޔާކަށް ްކޮޅަކަށް ްއެްއެވސް ޮކޅަކަށް

ްހޭދަކުރަމުންާދް ްދިރިއުޅުން ްމީހުންގެ ްއެ ްބިނާކޮށް ްއާމްދަނީެގްމައްޗަށް ްލިބޭ ްމަސައްކަތުން ްވަރަްށްބުރަ މަސްވެރިންނަކީ

ްނެ ްޑިޒިޝަން ްކުންފުންޏަކުން ްސަރުކާރުން ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވީމާ، ްއަދިްބައެއް. ްވެްސ، ންގެިވކަމުަގއި

ްކަުމގަިއް ްބޮޑުުނވާ ްބުރަ ްބޮޑަށް ްމާ ްޒާތުެގ ްްމި ްވިޔަްސްސަރުކާރަށް ްނެންގެިވކަމުަގއި ްޑިޒިޝަްނ ްމިފަދަ ސަރުކާރުން

ްެއްއގެް ްކިލޯ ްަވކި ްއަދަދެއް، ްަވިކ ްވެސް ްހަމަގައިމު ްމަހުގެ ްސަބަބަކީ ްނުނަގަން. ްޑިޒިޝަންތައް ްފަދަ ްމި ްނަމަ ވަނީ

ްހުންނަްމަ ްމަހުގެްބަރުދަން ްޤަބޫލުކުެރެވނީ،ްއާދެ!ްސުވާލަކީ ްދަށްކުރެވިފަ.ްއެހެންީވމާ،ްއަޅުަގނޑަށް ްވަނީ ްމި ްއަގު ހުގެ

ްދައުލަތުންް ްދިވެހި ނޑު ްައޅުގަ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްއުފައްދަން ްުސާވލު ްމި ްސުވާލަކީ. ްމީ ްކީްއވެތޯ. ްދަށްކުެރިވގެންދިޔައީ އަގު

ްައގު ްމަހުގެ ްގޮވާލަން ްހަމަ ްކުންފުންޏަށް ްއަިދްްއުފައްދާފަިއވާ ްގެންގޮސްެދއްވުމަށް. ްހަމަ ްވަރަށް ްހުރި ްވެސް ކުީރގައި
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ގެންދަާވއިރުަގއިްތިްބޭފުޅުންްހަމަްވަރަށްްފުންކޮށްްވިސްނާފައިްކުންފުންޏަށްްވެސްްގެއްުލންނުވާްގޮތުގެްމަތިންްއެކަްން

ްއަދި ްބަގުރޫޓުނުވެ ްކުންފުނި ްާޒތުގެ ްއެ ްއަގަކީ ްގަންނަމުންދިޔަ ްމިހާތަނަށް ްޓަކައި. ްޒާތުަގިއްްކުރުމަށް ްއޭގެ ކުންފުނި

ްމިއަދުް ްއެހެންނަމަވެސް ްދެމުންދިޔައީ. ްއަުގ ްއެ ްމިހާތަނަށް ްޤަބޫލުކުރަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަަމށް ްއަދަދަކަށްވާތީ ރަންކުރެވޭ

ްތެރެއިންް ްޒާުތަގއިްމަސްވެރިްންބާނާްމަސްތަކުގެ ްއޭގެ ްމަހަކީްވެސް ްމިއަދަދު ްޤަބޫލުކުރެވެނީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް މަހުގެ

ްމަ ްމިްމެޖޯރިޓީ ްއަދަދަކީ. ްމަހުގެ ްމި ްއަދަެދއް ްގިނަ ްފުދޭވަރަކަށް ްމިދެންނެވީ ްނުވާނެ. ްކުށަކަށް ްވެސް ްދެންނެވުމަކީ ހޭ

ްމަސްް ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ްއެހެންީވމާ، ްއަދަދަކީ. ްއުޭޅ ްދަށްކޮްށގެން ްމި ްއަދަދަކީ ްބަުރދަނުގެ ްދަންނަވާ ްމި ދެންނެވީ،

އިންްއަދިްހުރިހާްމަސްްގަންނަްަފރާތްތަކުންްވެްސްހަމަްައުގްއަޅުަގނޑުމެންްކޮންމެްގޮެތއްްހަދާފައިްނަމަވެސްްކޫްއޑޫް

ްޮގވާލަންް ްހަމަ ްއަށް ްއިދާރާ ްމަޖިލީހުެގ ްރަްއޔިތުންގެ ްއަުޅަގނޑު ްއެއާއެުކ ްހަމަ ްދެން ްހައްދަަވއިދެްއވުްނ. ްގޮތް ލިބޭނެ

ްރަ ްނުފުދޭނެ. ްހަޅޭއްލެވުމަކުން ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަޖިލީހުގެްހަމައެކަނި އްޔިތުންގެ

ްއެް ްއަދިވެސް ްދޭން. ްަސބްސިޑީ ްމަސްވެރިންނަށް ްއޮތް ްއެަބ ްމިހާރުެވސް ްކޮމިޓީގައި ްމާލިއްޔަތު އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްދޭް ްމަސްވެރިންނަށް ްނުވާނެ. ްރީއްޗެއް ްމާ ްއަގަތެޅީމަ ްއަރާ ްމެންބަރުން ްމަޖިލިސް ްހަމަ ްނުކުރަްއވާ. ކަންތައްތަެކއް

ްރަނގަ ްމާ ްދެްއވީމަ ްމަޖިލިސްްސަބްސިޑީ ްރަނގަޅުވާނެ. ްމާ ްމާފުކުރެްއވީމަ ްޑިއުޓީ ްއިންޖީުނތަކުން ްމަސްވެރިން ޅުވާނެ.

ނޑަެއޅިގެްން ްކަ ްކޮމިޓީން ްމާލިްއޔަތު ްއަންނަނީ. ްފާޑަކަށް ްހިންޏެްއ ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަދެއްކީމަ ްމި މެންބަރުން

ްސަބްސި ްދޭ ްމަްސެވރިންނަށް ްސަބްސިޑީ. ްމަްސވެރިންގެ ްއޮތީ ްއެ ްއޮތީ.ްހިފަހައްޓާފައި ްަކނަޑއަޅާފަިއ ްމިހާރުވެސް ޑީ

ްައޅުަގނޑުމެްން ްއެކަަމކު ްޙަޤީޤަތަީކ. ްމީެގ ްމީ ްނޫޅޭ. ްކުރަްއާވކަށް ްއެކަން ްދަނީ. ްމި ްމެދަކަްށ ްވެސް މިއަހަރު

ްމަސްވެިރްން ްގަދަކޮށްލާފައި ްމާ ްކިަޔއި، ްމަސްވެރިންނޭ ްމަސްވެރިންނޭ، ްމެންބަރުން ްމަޖިލީހުގެ ްމިތާ އަނގަފުާޅކޮށްފައި

ްލޯބިވާ ްހަދާފަިއާވްްދެކެ ްއެކުެލވިގެން ްޕާީޓތަކެއް ްހުރިހާ ްެއއީ ްނުވާނެ. ްރީްއޗެްއ ްމާ ްވާހަކަދެްއކީމަ ްހެިދގެން ކަމަށް

ްއެް ްނިންމަމުން ްެއއް ްަމއްސަލަ ްކޮންމެ ްބޭނުންވާ ްނުލައްވާ. ްެވސް ްގުޑާ ްހަމަ ްިމްދައްކަނީ. ްވާހަކަ ްކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތު

ްމާް ްމިހާތަނަށް ްއެކަމަކު ްކޮމިޓީން. ްމާލިއްޔަތު ްގުޅޭްދަނީ ްސަބްސިޑީއާ ްމަސްެވރިންނަށް ްނުކެރުނު ްކޮމިޓީއަކަށް ލިއްޔަތު

ްހިމެނިވަޑައިގަންަނާވް ްމިހާރު ްގްރޫޕުގައި ްޕާލިމެންޓްރީ ްޕީ.ޕީ.އެމްެގ ްކުރައްާވކަށް. ްކަމެްއ ްއެްއވެސް ކަމަކަށް

ްމު ްއެތާ ްއިންނަވަނީ ްނާޒިމު ްައޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްާދިއރާގެ ްދިއްގަރު ްކީްއވެތޯްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ޤައްރިރަކަށް.

ްމަްސވެރިންނޭް ްއެހެންވީމާ، ްޖެހޭ. ްއެބަ ްޖަވާބުދޭން ްސުވާުލތަކުގެ ްމި ްއިނގޭތޯ. ްސުވާލު ްމީ ްއުޅެނީ. ނުނިންމެވިގެން

ްއެއްވެްސް ްނޯންނާނެ ްމެންބަރުންނަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ްީހވަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްވާހަކަދަްއކާއިރު ކިޔަިއގެން

ނޑުމެންނަށްްދެއްކިދާނެ.ްްމަސްވެރިންގެްަޙއްޤުަގއި ްވާހަަކދެއްކޭކަށް.ްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ް 1ްްމިހިސާބުން ްހަމަވީ. ްިމ ްހުރިހ1ްްާގަޑިއިރު ްއެދިވަަޑއިގެންަފއިވާ ްފުރުޞަތަށް ްއޮތީ ްމި ްހަމަވިއިރު ގަިޑއިރު

ްކުިރޔަށް ްބަހުސް ްމައްސަލަިއގެ ްމި ްނިމެންދެން ްފުރުޞަތުއަރުވައި ްހުށަހެޅި،ްތާއީދުލިބިފަ.ްްމެންބަރުންނަށް ގެންދިުޔމަށް

ްވޯޓަކަްށް ްދަންނަވާނީ. ްވޯަޓކަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްދަށުން ްއުސޫލުގެ ްގެންދާ ްޢަމަލުކުރަމުން ްއަޅުަގނޑުމެން އެހެންކަމުން

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްއެދެން. ްއަރިހުން ްއަމީންޢާއްމު ްޖައްސަވައިެދްއވުމަށް ްރަނގަބީލު ްޖަހަންޖެހޭ ްޓަކައި  ދެންނެވުމަށް

ނޑުްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(ް ހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވެސްްކާޑުކޮޅުަތއްްޗެުކކޮށްލެއްވުމަށްްއަުޅގަ

 ހުށަހެޅި،ްތާއީދުލިބިފައިވާްގޮްތްމަޖިލީހަށްްއިއްވާލަދެްއވުމަށްްއަމީންޢާއްމުގެްއަރިހުންްައޅުަގނޑުްއެދެން.ް

ް

ް

ްމޭޒުންްއިްއެވވުން:ްއިދާރީ

ްޢަބްދުްކާށިދޫ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢަލީްهللاްދާއިރާގެ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުށަހަޅުއްަވއި،ްމިލަންދޫ ޖާބިރު

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުން ްވަނީ ްުހށަހެޅުމުގައި ްތާއީދުކުރަްއވާަފއިވާ ް)ށ(،145ްްރިޟާ ް)ހ(، ްމާއްދާގެ ަވނަ

އިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްުކއްިލް)ނ(ްއަދިް)ރ(ގެްދަށުންްމާފަންނުްދެކުނުްދާ

ްމިް ްނިމެންދެން ްފުރުޞަތުއަރުަވއި ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްއެިދވަަޑިއގެންފައިވާ ްވާހަކަފުޅުަދްއކަވަން ްއަށް މައްސަލަ

ްމައްސަލަިއގެްަވގުތުްއިތުުރކުުރމަށް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ްޢިއްޒަ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްޖާބިރުهللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

34ްްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންް

32ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:
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11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 32ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ 17ް.ްފާސްވުމަށް ްރައްޔިތުނ32ްް.ްޖުމްލަ .ްއެހެންކަމުން

ްމަޖިލީހު ްގަވާއިުދގެ ްދާއިރާގ145ްްެގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްދަށުން ް)ރ(ގެ ްއަދި ް)ނ( ް)ށ(، ް)ހ(، ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްވާހަކަފުޅުަދއްަކވަންް ްއަށް ްމައްސަަލ ްުކއްލި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްރަޝީދު ްއިްބރާހީމް ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްނިމެން ްފުރުޞަތުއަރުވައި ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ްއިތުރުކުރުމަްށްއެދިަވޑަިއގެންފަިއވާ ްަވގުތު ްމައްަސލައިގެ ްމި ދެން

ްމުޙައްމަދުް ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްދާންދޫ ްއެއް ްމައްަސލަ ްގުޅިގެން،ްިނޒާމީ ްއިތުރުުވމާ ްމިގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ.

ްރިޔާޟު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަެދއްެކުވން:ްްޔާޟުދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރި

ްބޯޓެއް.ްޢިއްޒަތްތެ ްބަރުކޮށްްނިންމައިފި.ްބޮޑުސިންގާ ްބޯޓަށްްރޭގައިްމަސް ްދައުރު ްވިލާ ްބަނދަރުގައި ރިްރައީސް،ްޫކއްޑޫ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްނޭނގޭްެއްމަސްްދަނީްމާމިނގިއްޔަށްްަކމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްމިކަންްއެަބްޖެހޭ...

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްނިޒާީމ ްމެންބަރު ްލިބިވަަޑިއގަންނަވާނެްޢިއްޒަތްތެރި ްފުުރޞަތު ްމެންބަރަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްއެްއ މައްސަލަ

ނުޑްތުލުސްދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްެތރިްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން.ްއަުޅގަ

ް

ްތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:

ޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑަށްްހަމަްޔަޤީންްމިްމަޖިލީހުގެްކޮންމެްމެންބަރަކީްވެސްްހަމަްމަސްވެރިންްޝުކުރިއްޔާް

ްކޮންެމް ނޑުމެންނަކީ ްއަުޅގަ ްައދި ްބޭފުޅުްނކަން. ްާތއީދުކުރަްއވާ ްއެޕްރިޝިއޭުޓކޮށް، ްހަމަ ްމަަސއްކަތްތަްއ ްބުރަ ކުރަްއވާ

ްއެްމައް ނޑުމެންްޕާޓީއަކަށްްނުބަލައިްތާއީުދކުރާްޕާޓީއަކުންްހުށަހެޅިކަމުަގއިްިވޔަސްްވެސް ސަލަްެއްއގެްބާވަތުންްއަުޅގަ

ްއެަބް ްއަރާަފއި ްއޮޅުންތަެކއް ްީހވަނީ ްައޅުަގނޑަށް ްމައްަސލައިަގއި ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމި ްމިއަުދ ްއެހެންނަމަވެސް ބައެއް.
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ްދަށަށްްދިޔަްކަމަށްްވިދާޅުވާިއރުގައިްމަހުގެްައގުް ދަށަކަށްްނުދޭ.ްދަށްކޮށްގެންްމިްއުޅެނީްހުރިހެން.ްމިހާރުްމަހުގެްއަގު

1ްް ްކުންފުނިތަކުން ްބައެްއ ްދަންނަާވނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްައގު. ްމަހުެގ ްދަުށގެ ްއިން ްމަސ1ްްްކިޯލ ްދަށުެގ ްއިން ކިލޯ

ްއަގަކީް ްގަންނަ ްމަސް ްއިން ްކޫްއޫޑ ްގޮތެއްަގއި ްޢާއްމު ްިމހާރު ްހުއްޓޭ. ްއެބަ ްވެސް ްކުންުފނިތައް ްނުގަންނަ އެްއގޮތަކަށް

ރުފިޔާްއަށްްެވސްްހަމަްމަސްްކިލޯްެއްއގ29ްްެރުފިޔާްަބޔަށް.ްއަދިްީމގެްކުރިްނ،ްމިްދޭތެރެއިނ22ްްްެއއްްމަސްްކިލޯް

ްަބއިވެިރވެފަިއާވްއެިކއެިކްއެްނވަޔަރމަންޓްް ްދަންނަވާީންއަޅުަގނޑުމެން ްދުވަްސކޮޅެްއްހިނަގއްޖެ.ްައޅުަގނޑު އަުގްހުރި

ްޙަޤީޤަ ްމަސް ްކުދި ްބަލާއިރުަގއި ްކަމެްއްކޮންވެންޝަންތަކަށް ްހުއްދަކުރެވިފަިއވާ ްކޮންވެންޝަންތަކުން ްއެ ްބޭނުމަކީ ތުގައި

ްކުދިްމަސްްބޭނުންްޑިސްކަރޭޖުކުރުމުެގްގޮތުްން ނޑަްށްމަޢުލޫމާތުްލިބިފައިްއޮތްްގޮތުން ވެސްްނޫން.ްއެހެްނވީމާ،ްއަުޅގަ

ްގޮތުންްމަހުގެްައގަށްްމިްބަދަލުތައްްމިްގެނައީ.ްގެނަިއއިރުްވެސްް މިީއްކުރީަގއިްެވސްްމިއަްށވުެރްނުވަތަްހުއްުޓވުމުގެ

ްއަިއ،ް ްގަންނަމުން ްދަށްކޮށް ްނޫނ1ްްްއަގު ްމަހެއް ްއޮތް ްްސޓޭބަލްކޮށް ްައގު ްއޭގެ ްެއއްގޮަތކަށްވެސް ްވެސް ްކުރީަގއި ކިލޯ

ރުފިޔާްއަށްްއައިސްްއަޅާފައިްހުރިްމަސް.6ްްއެއީ.ްހަމަްއަގުަތކަށްްގަންނަމުންްއައިސްްމިހާރުްސްޓެބިލައިޒްކުެރވިގެންް

ްރުފ5ްި ްފާއިުތވެދިޔަ ްދަންނަވާނީ ްއަުޅަގނުޑ ްއެހެންވީމާ، ްގަންނަމުންދަނީ. ްމިހާރު ްމަސް ްައއިސްނާާޅ ްއަްށ 6ްާޔ

ް ްވެްސ ްއެކަނި ްއިން ްކޫްއޑޫ ްެވްސ ްތެޭރގަިއ ްމަސ611ްްްމަސްދުވަހުގެ ްއަދަެދއްެގ ްބޮުޑ ްއަްށވުރެ ްރުފިާޔ މިލިއަން

ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެހެންވީާމ، ްގަނެފައޭ. ްވަނީ ްއަތުން ްއެއްޗެީހގަިއްްމަސްވެރިންގެ ްކެމްޕޭންތަކަށާ ްމަޢުލޫމާތުތައް މި

ްހަމަް ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަމެްއ. ްމުހިއްމު ްދިނުމަކީ ްމަޢުލޫމާތު ްތެދު ްާވހަކަދައްާކއިރު ްމިތަނުގައި ބޭނުންކުރުމަށް

ްގެ ްމަހެއް ްބަިއވަރު ްއެަތއް ްކިޯލއެްއގެ ްހުރިްއެތައް ްބާނާފައި ްހަމަްމަސްވެރިން ްފެނިގެންދިަޔއީ ްރަުށްމީގެކުރީަގއި ްނގޮސް

ްކަމެއް.ް ްހުރި ްއޮތް ްކޮށްފައި ްހިތްވަރުދީގެން ްއިން ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްހަމަ ްެއއީ ްވެސް. ްމަންޒަރު ްއަޅާލި ްއަށް ްތެރެ އޮފީސް

ްވާހަކަދަްއކަންޏާް ނޑުމެން ްައުޅގަ ްނެތް. ްބޭނުމެއް ްވާަހކަދެއްކުމުެގ ްައޅުަގނޑުމެން ްެއިކގޮތަށް ްފަހަރު ްއެކި އެހެންވީމާ،

ްމަްސވެރިންނަށް ްއޮންނާނީްްދައްކަންވީ ްވާހަކަދެއްކީމަ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްހެޔޮއެދިގެން ްމަސްވެރިންނަށް ހެޔޮއެދެންޏާ

ްފެތުރުމަކީް ްތަޅުމުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމަޢުލޫމާތު ްދޮުގ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޓަކައި ްބޭނުމަށް ްސިޔާސީ ރަނގަޅަށް.

ްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްކަމެއްްނޫން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްދާންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟު.ް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަެދއްެކުވން:ްްއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުދާންދޫްދާ
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ް ްއައިއްސަ ްވެރިކަމަށް ްރައީސް،ްައޅުަގނޑުމެން 5ްްޢިއްޒަތްތެރި ްމަސް 25ްްރުފިޔާގެ ްހެދީ.ްޢިއްޒަތްތެރ22ްްިއަށް އަށް

ރުފިޔާްއަށް.ްމިހާރުްެއ22ްްރައީސް،ްއަުޑައއްސަަވްއޗޭ.ްިޢއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްެއްވިދާުޅވާްކުިދްމަސްްކުީރގަިއްގަީތް

ްއޮތީްއިންޓާރނަލްްމެމޯްމިތާނގަ.ްކާކުތޯްއޮުޅވާލަނީ؟

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ލަްއެްއްޫނންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާަހކަފުޅުދައްަކވަންްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދގަިއްާވްގޮުތގެްމަތީންްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަ

ްދާއިރާގެް ްއުތުރު ްމާފަންނު ްފަހުމީ. ްއިމްތިޔާޒު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމާފަންނު ފުރުޞަތުއެރުވޭނެ.

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިމްތިާޔޒުްފަހުމީ.

ް

ްމީްވާހަކަެދއްެކވުން:އިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުއުތުރުްދާްމާފަންނު

ޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއައްސަލާމްޢަލައިކުމް.ްމަހުގެްއަގުްތިރިކުރިކުރުން،ްަމސްވެރިންނަށްްގެއްލުންދިނުމުގެް

ްުސވާުލއުފައް ްއަޅުަގނޑުމެން ްކުށްވެިރކުރަން. ްވެސް ްތިރިކުރިކުރުްންއަުޅަގނޑު ްބަޣާވާތަށްފަހުގައިްގޮތުން ްމި ަދންޖެހެނީ

ްވަނީ.ް ްމެދުވެިރވެފައި ްގޮތެއް ްރަނގަޅު ްވެސް ްކިރިޔާ ްއަށް ްާރއްޖެ ްއިތުރަށް ްކޮންކަމެއްތޯ ްނޫން. ްާބވަތެއް ްވަކި މަހުގެ

ްކިހާބޮޑުްމުސީބާތެއްތޯއޭ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟު.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްދާންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަެދއްެކުވން:ްްއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުދާންދޫްދާ

ް ްމަސް ްެއވިދާޅުވާ ްައކީ ްވާހަކަ ްދަންނަވާ ްމި ްއަުޅަގނޑު ްރައީްސ، 21ްްޢިއްޒަތްތެރި ްހުރެފައި ްއަށް ރުފިާޔ5ްްރުިފޔާ

ގެން.ްދެންްކުދިްމަހޭ،ްބޮޑުްމަހޭްކިޔާފައިްކުދިްމަސްްވެސްްލާނެ.ްބޮޑުްއިންްފެށ11ްިބަޔަށްްބަދަލުކޮށްފިއޭްމިްމަހުް

ްމަސްްވެސްްލާނެ.ްގަތީމަްބާނާނެްނޫންތޯ.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމިްމައުޟޫޢުގައިްބަހުސްަގއިްވާހަކަުފޅުދައްަކވަންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްވެސްްވަނީްފުރުޞަތުް

ނޑުްލިބިވަޑަ ިއގެންފަ.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަެއއްގެްދަށުންްއެގޮތަްށްވާހަކަފުޅުދައްަކވާކަށްްފުރުަޞތެއްްނޭރުވޭނެ.ްއަުޅގަ

ްމާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީްއަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

ްއްެކވުން:މީްވާހަކަދެްއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމާފަންނުްއުތުރުްދާ

ްއަްށް ްާރއްޖެ ްުމސީބާތެއްތޯއޭ ްކިހާބޮޑު ްސުވާލުކުރަނީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ އާދެ!

ްދުނިޔޭަގިއވާް ްހަމައެކަނި ްިމއީ ްސަބަބަކީ ްމެ. ްވެސް ްމިހެންވާނެ ްމިކަން ްބަާޣވާތަށްފަހުގައި؟ ްވަނީ ްމި ކުރިމަތިވެފައި

ްއި ްއެންމެ ްޑިޮމކްރަީސގެ ްއެ ްބޭފުޅަކުްޑިމޮކްރަސީ، ްއެ ްހުރީކީ. ްނޫން ްބޭފުޅެއް ްއިންތިޚާބުވެފަިއވާ ްސވެރިޔަކަށް

ްހުރީީކް ްެއއް ނޑި ްގޮ ްކައުންސިލު ްތަމްސީލުކުރާ ްބޭފުޅަކު ްެއ ްނޫން. ްހުރީކީ ްއެއް ނޑި ްގޮ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ތަމްސީލުކުރާ

ްިޕންޕި ްވަނީ ްމި ްއެބޭފުޅަކު ްފަދައިން ްވިދާުޅވާ ްވެސް ްބޭބޭފުޅުން ްއެހެން ްއެހެންވީމާ، ްފަދައިން.ްނޫން. ްއެއް ންބޯޅަ

ްމިް ްދަށުވެަފއި ްމީހެްއގެ ްގަދަ ްނުފޫުޒ ްކޮންެމވެސް ްނޫނިއްޔާ ްއޯނަރަކު، ްރިސޯޓު ްކޮްނމެވެސް ްމަހުޖަނަކު، ކޮންމެވެސް

ްސިޔާސަެތްއެގް ްވެރިެއއްގެ ްެއ ްކަެމއް ްއެްއވެސް ްފައިދާުކރުވަނިވި ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްއެހެންވީމާ، ހުންނަންޖެހެނީ.

ްނުހިނގާނެ. ްގޮތެްއގަިއްްދަށުން ްޚާއްޞަ ްކުރަމުންދާނީ. ްކަންަތއްތައް ްގެއްލުންެދނިވި ްރައްޔިތުންނަށް މުޅިން

ްހުއްޓޭ.ް ްއެބަ ްހަނދާން ްއަޅުަގނުޑމެން ްކަންތައްަތއް ްކުރި ްވެސް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްބަޣާވާތަށްފަހުގައި ބަޣާވާތަށްފަހުގަ.

ނޑުކޮށްްސަުރކާރަްށްރިސޯޓުތަކުގެްވެރިންނަށްްއެްރިސޯޓުތައްްއުމުރަށްްދާއިމީކޮްށގެންް ނިންމާފައިްވަނީ.ްހަމައެހެންމެްގަ

ްދިޔަީއ.ް ްހަމަޖައްސައިގެން ްގޮތަްށ ްނިންމާ ްދައްކާ ްފައިސާ ްއެ ްމުއްދަތަކުން ްދިގު ްފަިއސާ ްހަމަޖައްސާފައިވާ ނަގަން

ްއުމު ްއޮތް ްބަިލވެ ްޒިޔާރަތްކުިރއިުރގައި ްއަށް ްއޭ.ޑީ.ކޭ ްައޅުަގނޑު ްެގއްލުންތައް،ްއިއްޔެ ްއެތަކެއް ްދުވަްސވީްމިކަހަލަ ރުން

ްމުސީބާެތއްހޭް ްކިހާބޮޑު ްއޮްއވާ ްލިބިލިބި ްބޭސްފަރުވާ ްހިލޭ ްރަނގަަޅށް ްވިދާޅުވަނީ،ްހަމަ ްމި ްކަންބޮުޑވެފައި ްވަރަށް މީހަކު

ޖައްސާފައިްމިްވަނީ.ްބައްލަވާ!ްދިވެހިރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންނަށްްހިލޭްލިބެމުންދިޔަްބޭސްފަރުވާްއާސަންދަ،ްބާސަންދައަކަްށް

ޔައީްބަޣާވާތަށްފަހުގަ.ްކިހާބޮޑެތިްމުސީބާތްތައްތޯްޖައްސަމުންްމިްގެންދަނީްމިްޤައުމުގެްރައްޔިތުންނަށް.ްހަދައިގެންްމިްދި

ްއެއަށްފަހުަގިއ511ްް ްބޭރުކުރީ. ްނުލައި ްކަމަކާ ްއެްއވެސް ްޖީ.އެމް.އާރު ްއިންވެސްޓުމެންޓެްއ، ްބޮުޑ ްޑޮލަރުގެ މިލިއަން

ނޑުމެންގެްރާއްޖެްއާތަރްބްރަދާސްްކިޔާްބަޔަކުްގެނައީްރާއްޖެްއަށް.ް ކިހާބޮޑުްމުސީބާތެއްތޯްޖައްސާފައިްމިްވަނީ.ްއަޅުގަ

ްއިންިޑޔާއާް ްރައްޔިތުންނާއި ްރާއްޖޭެގ ްމިހާރު ްނައްތާލައި ްމުޅިން ްވެްސ ްުގޅުން ްއޮތް ްދެމެދުަގއި ްއިންިޑޔާއާ އާއި

ްވިާސްކަންތަ ްއޮންނަނީ ްއެ ްޖައްސާފައި ްދެޭވްގޮތެްއްވަީނކީްނޫން.ްިކއޫ ްވެްސްބޭސްފަރުވާކުެރވެންްެވސް ކުަގ.ްހިލަވެލި

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއެހެންމެ ްަހމަ ްފަހުގަ. ްބަާޣވާތަށް ްވަނީ ްމި ްޖައްސާފަިއ ްމުސީބާތްތައްތޯ ްބޮޑެިތ ްކިހާ ްނޫން. ލިބެނީކީ

ްވެސްް ްފުރުޞަތު ްގެނެސްދިނުމުގެ ްޚަބަރު ްތަންތަނުން ްފަދަ ްޓީވީ ްރާއްޖެ ްއޮންނަ ްގެނެސްދިނުމަށް ްޚަބަރުތައް މިފަދަ

ާޤނޫނުއަސާސީއާްޚިލާފަށް،ްއިްއޔެްވެސްްކޯޓުންްއަމުރުކޮށްަފިއްއެްވަނީްއެގޮތަށްްއިނގޭތޯ.ްްނަގާލަންްހަމަްގަސްތުަގއި
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ްއިންެޑކްސްަގއިް ްޕްރެސް ްޯބޑާްސގެ ްވިަތއުޓު ްރިޕޯޓަރސް ްަބއިނަލްއަްޤވާީމ ްއަދި ްމުސީާބތެއްތޯ؟ ްކިހާބޮޑެތި އެހެންވީމާ،

ްހު ްބައިނަލްއަްޤާވމީ ްގޮސް ްއެހެން ްވައްޓާލީ. ްއެއް ްދަރަޖަ ްގުނަްއެތައް ްއެަތއް ްރާއްޖެ ްފާހަގަކުރަނީ ްދާއިރާތަކަކުން ރިހާ

އެއްްދަށަށޭްމިްދަނީ.ްދިވެހިްރައްޔިތުންްކަންބޮޑުވުންްފާޅުުކރަނީ.ްއެތައްްގުނަްއެއްްތިމަންނަމެނަށްްލިބޭްގެއްލުންތައްް

ްފެންނަމުންދަނީ ްމި ްނަތީޖާތައް ްވެރިކަުމގެ ްކުރާ ްފަހުަގއި ްބަާޣވާތަށް ްއެހެްނވީމާ، ްަރއްޔިތުްނގެްއިތުރުެވއްޖޭ. ްރާއްޖޭގެ .

ް ްއިހުސާސްކުރަންޖެހިފަ.2ްްއުމުރުން ްތަހަްއމަލް ްެގއްލުމާއި ްގުނަ ްގޮތެްއގަ.ްއެތައް ްބޭކާރު ްއިނގޭތޯ ްނަގާަލނީ ްމި އަހަރު

ްވެރިކަމެްއް ްވޯޓުދީގެން ްރަްއިޔތުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަނބުރާ ްއަނެްއާކވެސް ްރައްޔިތުން ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއެހެންވީމާ، އާދެ!

ްއެބަްޖެހޭ...ްގެންނަން

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަިއޓަމު ްއެޖެންޑާ ްގެންދަނީ ްމި ްކުރިއަްށ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމައްސަލ5ްްައާދެ! ްކުއްލި ްނިމުމަށްފަހު ްއަިއޓަމު ސުވާުލގެ

ް ްައއިަޓމު ްއެޖެންޑާ ްމައްސަލަ. ްހުށަހެޅިފައިާވ ްގޮުތަގއި ްއަިދވެސ6ްްްއެްއގެ ްކުރިން ްދިއުމުގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަށް

ްމެންބަރުް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހޯރަފުށީ ްތިއްބެވި. ްއެބަ ްމެންބަރުން ްބައެއް ްއެިދވަަޑިއގެންފަިއވާ ވާހަކަފުޅުދަްއކަވަން

ިދއްދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަުރްهللا.ްއަޙްމަދުްރަޝީދު.ްއިަހވަންދޫްދާއިރާގެްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަުރްއަޙްމަދުްޢަބްދު

ްހެންވޭރު ްސަމީރު. ްދާއިރާގެްްއަޙްމަދު ްހުޅުމީދޫ ްޢަބްދުލްޣަފޫރު. ްޙާމިދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ދެކުނު

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްޔާސްްލަބީބު.ްވައިކަރަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާރިފު،ްމިހާތަނަށްްލިސްޓުގަިއް

ްޢި ްދާއިާރގެ ްއުތުރު ްމައްޗަންގޮޅީ ްހަމައެާއއެުކ ްއަދި ްއޮތް. ްކޮމަންޑޫްއެބަ ްދީދީ. ްއަޙްމަދު ްމާރިޔާ ްމެންބަރު އްޒަތްތެރި

ްއެހެްނވީމާ،ް ްއޮތް. ްއެބަ ްެވސް ްނަންފުޅުތައް ްމެންބަރުންގެ ްމި ްވަޙީދު، ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ް ްމަތިން ްގޮތުގެ ްގަާވއިދުަގއިވާ ްމަޖިލީހުގެ ްހިސާބުން ްިމ ްގަސްތުކުރަނީ ްހުސްަވގުތުޮކޅ31ްެއަޅުަގނޑު ްއްމިނެޓުގެ

ް ްއޮންނާނ11:11ްީއެރުވުމަށްފަހު ްމަޖިލީހުގެ ްގެްނދާއިރު ްގެންދަން.ްކުިރއަށް ްކުިރއަށް ްފަށައިގެން ްޖަލްސާ ްމަޖިލީހުގެ ަގއި

ްމިއަދުގެް ްމަޖިލީހުގެ ްއެއަށްފަހު ްދިއުން. ްކުރިއަށް ްމަތިން ްގޮުތގެ ްގަވާއިުދގަިއވާ ްމަޖިލީހުގެ ްއައިގެން ްމައްސަލަ ްމި ހަމަ

ް ްައއިޓަމ6ްައެޖެންޑާެގ ްވަނަ ްހިސާބުން ްމި ްދާނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްޢިްއޒަތްތެިރ31ްްށް ްުހސްަވގުތުކޮެޅއް މިނެޓުގެ

ނޑުްއަުރވަން.ް ް.ްعليكن السالموމެންބަރުންނަށްްއަޅުގަ

ް

ް]އަށ11:11ްްްއިްނ11:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ނޑުްކުރިއަށްްގެންދާނީްމިއަދުްް`.ްހުސްަވގުތުކޮޅަށްފަުހްއަޅުަގނޑުްޖަލްސާްކުރިއަށްްގެންދަންްމި ފަށަނީ.ްއަޅުގަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްއާދެ! ް)ވަގުތުޮކޅަކަށްފަހު( ްފުރުޞަތު، ްފުރަތަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްބަހުސް. ްމައްަސލައިގެ ްކުއްލި ހުށަހެޅިފައިވާ

ް ްމާލަމަކު ްވަޑަިއގެން ްވަގުތަުކ ްމި ްމެންބަރަކު ްއެްއެވސް ްއޮތް ްއެދިަވޑަިއގެންފައި ްބަލާއިރު ނެތް.ްފުރުޞަތުއަރުވަން

ްމައްސަލައިގެް ްމި ްނިންމާލަން. ްބަހުސް ްމައްސަަލއިެގ ްކުއްލި ްމި ްމިހާހިސާބުން ްަގްސތުކުރަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ އެހެންވީމާ،

ްބަހުސްްނިމުނީ.ް)ވަގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ް

ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ6ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްމިހާރުްމިްދަ ް-6.1އަށް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްޭމޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަމަށް.6ްްނަންބަރުްނީްއެޖެންޑާްއާދެ!ްއަުޅގަ

ވަނަްމާއްދާގެް)ދ(ގަިއވާްގޮތުގެްމަީތން،ްބޭރުްޤައުމުތަކަށްްރާއްެޖ115ްްދިވެހިރާއްޖޭގެްޖުމްހޫރިއްާޔގެްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްފޮނުއްް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްޓަކައި ނަޑއެޅުަމށް ްކަ ްސަފީރުން ްމަޖިލީހުގެްއިން ްރައްޔިތުްނގެ ްނަންފުޅު، ވާފަިއވާ

ް ްގޮެތްއ171ްްގަާވއިދުެގ ްދިރާސާކުރަްއވައި ްނަްނފުޅު ްއެ ްއިޢުލާންކުރުމާިއ ްމަޖިލީހުގައި ްދަށުން ް)ށ(ގެ ްާމއްދާގެ ވަނަ

ްއިއްަވވައިެދއް ްމަޖިލީހަށް ްމައްސަލަ ްމި ްމައްސަލަ. ްފޮނުވުމުެގ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްދާއިމީ ްގުޅޭ ްމައްސަލައާ ވުމަްށްނިންމުމުގެ

ްއަމީންޢާއްމަށްްދަންނަވަން.

ް

ް

 ްއިދާރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން:

ްޢަބްދު ްއަލްފާޟިލް ްރަީއސް، ްމަޖިލީހުގެ ްهللاްރައްޔިތުންެގ ްދަންނަވަމެވެ. ްސަލާމަށްފަހު ްވެދުން މާރްޗ28ްްޝާހިދަށް.

ްއިނ2113ް ްިސޓީ ްހަވާލާދީފަިއވާ ްަދންނަވަމެވެ. ްހަވާލާދީ ްސިޓީާއ ްފޮނުވި ްއަރިހަްށ ްމަނިކުފާނު ްަވއިޖެހޭެގއާޭގްްަގއި ގ.

ް ްޢާޞިމު ްމުޙައްމަދު ްސަފީރުކަމަށA041190ްްްޑޮކްޓަރ ނޑަައޅާ ްކަ ްއިްނ ްދިވެހިރާއްޖެ ްޔޫނިއަނަށް ޔޫރަޕިއަން

ްޭއެގއިތުރަށްް ްކަމަށާއި، ްދަންނަވާފަިއާވނެ ްހޯްއދަވައިެދއްވުމަށް ްމަޝްވަރާ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްމެދު ހަމަޖެއްސުމާ

ްބެލްޖިއަމަށް ްއޮފް ްޢާޞިމުްްކިންގްޑަމް ްމުޙައްމަދު ްޮޑކްޓަރ ްވެސް ްސަފީރުކަމަށް ނަޑއަޅާ ްކަ ްއިން ދިވެހިރާއްޖެ

ވަަނ115ްްޢައްޔަންކުރުމަށްްގަސްތުކުރާތީްމިްވާހަކަްދެންނެވީެމވެ.ްވީމާ،ްދިވެހިރާއްޖޭެގްޖުމްހޫރިއްޔާްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ް ްޔޫނިއަނަށް ްޔޫރަޕިއަްނ ްމަތީން ްގޮުތގެ ްބަޔާްނކޮށްފައިވާ ް)ދ(ަގއި ްސަފީރުކަުމގެްމާއްދާގެ ނަޑއަޅާ ްކަ ްިއން ދިވެހިރާއްޖެ

ްޢާޞިމުް ްޑޮކްޓަރްމުޙައްމަދު ްވެސް ްސަފީރުކަމަށް ނޑަައޅާ ްކަ ްއިން ްދިވެހިރާއްޖެ ްބެލްޖިއަމަށް ްއޮފް ްކިންގްޑަމް އިތުރަށް

ްއޮ ްމި ްތެރޭަގއި ްފުރުޞަތެއްގެ ްހޯއްދަވައިެދއްަވއި،ްައވަސް ްމަޝްވަރާ ްމަޖިލީހުގެ ްމެދުްރައްޔިތުންގެ ފީހަށްްހަމަޖެއްސުމާ
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ް ްެއދެމެވެ. ްޤަބޫލުކުރެްއވުން ްއިޙްތިރާމު ްއެދެމެވެ. 29ްްއަންަގވައިެދއްވުން 1434ްޖުމާދަލްއޫލާ .11ްް .2113ްއެޕްރީލް

ްޚާދިމްކުމް.ްމުޙައްމަދުްވަޙީދު.

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްަކނަޑއަޅަން.ްމިްނަންފުޅުްދިރާސާކުރެއްވުަމށްްޤައުމީްސަލާމަތުގެްކޮމިޓީްއަށްްފޮނުވުނީްކަމުަގއިް

ް

ް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރ7ްު

ް.ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާޙުކުރުނ8ްް

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްަގއިްމިއަދުްމަސަްއކަތެއްްެނތް.8ްް،7ނަންބަރުްްއާދެ!ްއެޖެންޑާ

ް

ް.ްއިބްތިދާޢީްބަހުސ9ްް

ް

ްްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެ

ްއެޖެންޑާ ްއޮީތ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްްދެން ްިއބްތިް-9ނަންބަރު ްބަހުސް. ްވިލުފުީށްް-9.1ދާޢީ ްފަރާތުން، ސަރުކާރުގެ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅުއްަވއިފަިއާވ، ްރަޝީދު ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި 78/71ްދާއިރާގެ ދިވެހިާރއްޖޭެގް،

ްރާ ްެއއަރޕޯޓަކުން ްރާއްޖޭގެ ްސަރވިްސޗާޖުްއެއަރޕޯަޓކުން ްއެއަރޕޯޓް ްއަތުން ްފަސިންޖަރުންގެ ްފުރާ ްބޭރަށް ްއިން އްޖެ

ް ްާވނީ ްއިއްވިަފއި ްކިޔުން ްފުރަތަމަ ްބިލުގެ ްމި ްބިލު. ްއިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ 3ްްނެގުމާ ަގިއ2113ްއެޕްރީލް

ށްްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވާނީްވިލުފުީށްވަނަްޖަލްސާގަ.ް)ަވގުތުކޮަޅަކށްފަހު(ްމިްބިލުްމަޖިލީހ14ްަބޭއްވުނުްފުރަތަމަްދައުުރގެް

ްފުރުޞަތުއަރުވަންް ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްރަޝީދު.ްއާދެ!ްވިލުފުށީ ްރިޔާޟު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްބިލުްހުށަހެޅުއްވުމަށް.

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުްރަޝީދު
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ްރަ ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ 78/71ްީއސް. ްިމް، ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހަޅުއްވައިަފއިވާ ްފަރާތުން ްސަރުކާރު ްޤާނޫނަށް މި

ްޓަަކިއް ްބަދަލުގެނައުމަށް ްެޓުކހަށް ްނަގަމުންގެންދާ ްމިހާރު ްބަދަލުެވ، ްގޮަތކަށް ްއިތުރު ްވުރެ ްގޮތަށް ްއޮތް ްމިހާރު ޤާނޫނު

ްމެން ްޢިްއޒަތްެތރި ްއާދެ! ްހުަށހެޅުއްވުެމއް. ްހުށަހަޅުއްވާ ްމިްސަރުކާރުން ްފަދައިން ްއެނގިވަަޑއިގަންަނވާނެ ބަރުންނަށް

ްސަރުކާރުންް ްހޯދުމަށް ްފައިސާ ްގޮތުަގއި ްސަޕޯޓުގެ ްަބޖެޓް ްހުށަހެޅިއިރުގައި ްމަޖިލީހަށް ްބަޖެޓް ްދައުލަތުގެ އަހަރު

ްވަީން ްބޮޑުކުރުމަށް ްޓެކްސް ްނަގާ ްއަތުން ްފަސިންޖަރުން ްެއއަރޕޯޓް ްތެރޭަގއި ްކަންތައްަތކުގެ ހުށަހަޅުއްވައިަފއިވާ

ްޕް ްވަނީ ްކޮމިޓީން ްދިަޔއިުރގަިއްބަޖެޓް ްަމސައްކަތްކުރަމުން ްއެ ްއަދަުދ25ްްރޮޕޯޒްކުރަްއވާފަ.ްއަދި ްދެންނެވި ްމި ޑޮލަރަށް

ްވުރެ،ްސަރުކާރުްން ްފޮނުިވްގޮތަށް ްހުށަހަޅުއްވާފަ.ްސަރުކާރުން ްގޮތުަގއި ްރެކޮމަންޑޭޝަން ްނިންމާފައި ްވެސް މަތިކުރަން

ް ްަވނީ ްހުށަހަޅުްއަވއިފައި 31ްްއޭރުވެސް ްއޮތީ ްނިންމާފައި ްކޮމިޓީން ްކަމަށް.25ްްޑޮލަރު.ްއެހެންނަމަވެސް،ްބަޖެޓް ޑޮލަރު

ް ްބިލުގެ ްެއ ްހުށަހެޅުއްިވއިުރގަިއ ްބިލު ްމި ްސަރުާކރުން ްމިހާރު ްއިޞްލާޙ1ްްުއެހެންކަމުން، ްއަށް ް)ހ( ްާމްއދާގެ ވަނަ

ް ްއަތުން ްފަސިންޖަރެއްގެ ްބިދޭސީ ްކޮންމެ ްބުނަނީ ްމި ްއިޞްލާޙުަގިއ ްމި ްނަގަްނވާނޭ.31ްްހުށަހަޅަނީ. ްޑޮލަރު އެމެރިކާ

ްގިނަް ްނޫންނަމަ ްެޓކްސްތަކެްއ، ްގިނަ ްދެކޮޅުޖެއްސުމަށް ްބަޖެުޓ ްަދއުލަތުގެ ްވަގުތަށް ްމި ްބަދަލުކުރީ ްމި މިގޮތަށް

ްހުށަހަޅުއްވާފަ.ް ްބަދަލުގެންނަން ްއައިޓަމުަތކަކަށް ްވަީންބަޖެޓުގައި ްހޯދުމަށް ްމަގުަތެކއްްސަރުކާރުން ްލިބޭނެ އާމްދަނީތަކެއް

ގަިއްއިމްޕޯޓްްމުދަުލގެްވެސްްަބއެްއްމުދަލަށްްބަދަލުެގންނަވާްގޮތަްށްވަީންހަމަޖައްސަވާފަ.ްއެހެންކަމުން،ްމިއަުދްއޭގެތެރޭް

ްނިންމުމުގެް ްގޮތެއް ްމަްޝަވރާކޮށްގެން ްމެދުގައި ްސަރުކާރާ ްދިރާސާކުރުމުގަިއ ްބިލު ްމި ްގުިޅެގން ްއިޞްލާޙާ ްހުށަހެޅޭ މި

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްޙަޤީޤަތަކީްފުރުޞަތުްމިްބިލުްދިރާސާކުާރްކޮމިޓީްއަްށް ލިބިގެންދާނެ.ްައދިްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ

ްާވއިރުަގިއް ްގޮއްަސ ްމައްޗަށް ްޮގއްސަ. ްމައްޗަްށ ްވަނީ ްމި ްމިއަދު ްއަށް ްދަރަޖަ ްއިންތިހާ ްޚަރަދުަތއް ްދައުލަތުގެ މިއަދު

ްއާ ްއެބަ. ްހޯދަންޖެހޭ ްައޅުަގނުޑމެން ްވަސީލަތްތަކެއް ްލިބޭނެ ްއާމްދަނީ ްެއގޮތަްށްދައުލަތަށް ްވަސީލަތްތައް ްއެ ދެ!

ްނޫން.ް ްބޮުޑކުރުމެއް ްޓެކްސްތައް ްނަގަމުންދާ ްމި ްމިހާރު ްއަތުން ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްކުރަްނޖެހޭނީ ްެއކަން އަޅުަގނޑުމެން

ްޓެކްްސް ްއިން ްފައިދާ ްވިަޔފާރި ްވިޔަފާރިން، ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުުކރާ ްވެސް ްއެންމެން ނުޑމެން ްއަުޅގަ ޓެކްސްނަގަންޖެހޭނީ

ްގިނަްއިތުރުކުރަ ްނަންނަމުގައި ްޖީ.އެސް.ޓީންނާިއްތަފާތު ނޑުމެންނަްށްމިހާރުވެސް ްއަުޅގަ ްބަލާއިރުަގއި ންޖެހޭނީ.ްއެގޮތަށް

ްދެކޮޅުޖެއްސެމުން،ް ްދަނީ ްމި ްޚަރަދުތައް ްސަރުކާރުގެ ްމިއަުދ ްސަބަބުން ްއޭގެ ްނަގަމުން. ްދަނީ ޓެކްސްތަެކއް

ްބަް ްައޅުަގނޑުމެން ްއިތުރަށް ްއެހެންވީމާ، ްގޮުތގައިްދެކޮޅުނުޖެހެމުން. ްސަޕޯޓުެގ ްބަޖެޓް ްޓަކަިއ، ްސަޕޯޓުދިނުމަށް ޖެޓަށް

ްއެބަ.ް ްގެންނަންޖެހޭ ްއަުޅަގނޑުމެން ްބަދަލުތަކެއް ްބިލުތަކަށް ްހުރި ްގޮތަށް ްލިބޭނެ ްބިލުތައް، ްހުރި ްގޮތަށް ްލިބޭ ފައިސާ

ް ްއެބަ.ްއެއީ ްމިއަދު ްވިސްނަންޖެހޭ ްފުންކޮށް ްވަރަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުން ްޚަރަދުތައްްއާދެ!ްރައްޔިތުންގެ ދައުލަތުގެ

ްދަނީ.ް ްމި ްމަތިވެގެން ްމުސާރަ ްމެންބަރުންގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްމަތިވެގެންދަނީ. ްދުވަހަްށ ްއަނެއް ްދުވަހުން އެއް

ްއެް ްބޮޑުވަމުން. ްދަނީ ްމި ްުދވަުހން ްއަނެއް ްުދވަހުން ްއެއް ްމުސާރަަތްއ ްމުއައްސަސާަތކުގެ ްމިނިވަން ްއެހެން ދައުލަތުގެ

ނޑުމެންގެްމިްމީހުންގެްއެލަވަން ސްަތއްްމިްދަނީްބޮޑުވަމުން.ްދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެްޚަރަދުތައްްމިްދަނީްބޮޑުަވމުން.ްއަޅުގަ
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ްބަހައްަޓއިގެްން ނެޑްއގައި ްމިންގަ ްއެއް ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްބޮޑުަވމުންދާއިރު ްކަންތައްތަކެއް ހުރިހާ

ްއަ ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއިުތރުކުރާ ްޚަރަދު ްދުވަހަށްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއަނެްއ ްދުވަހުން ްެއްއ ްދާނީ ްަޤއުމު ުޅަގނޑުމެންގެ

ްދެންނެވިް ްމި ްއެބަ ްބޭނުންވޭ ްސަރުކާރަށް ްމިއަދު ްޓަކައި ްހައްލުކުރުމަށް ްމިކަން ްހީނަރުވަމުން. ްގޮތުން އިޤްތިޞާދީ

ްދިވެ ްއުނދަގޫނުވާެންގޮތަކަށް ްމީގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްމިހާރު ްއިޞްލާޙުގެނެސް،ްބަދަލުގެނެސް ްރަްއޔިތުްންޤާނޫނުތަކަށް ހި

ްއަދިް ްވިޔަފާރިންނާ ްލިބޭ ްބަދަލުަގިއ ްޓެކްސްނެގުމުގެ ްއަތުން ްފަރުދުންގެ ްަވކިވަކި ްޓެކްސްނުނަަގއި، އަތުން

ްއަްށް ްޓެކްސް ްމި ްއާދެ! ްއިތުރުކުރަން. ްމިންވަރު ްޓެްކސްގެ ްެނގޭ ްއަތުން ްފަރާތްތަކުގެ ްބޭރުގެ ދަތުރުފަތުރުކުރާ

ްޤައުމުތަ ްއެެހން ްދުނިޭޔގެ ްބޮޑުްބަލައިލާއިުރގައި ްޓެކުހަކީ ްނަގާ ްމި ްއަުޅަގނޑުމެްނ ްމިހާރުވެސް ްއަޅާބަލާއިުރަގއި ކަށް

ްއެަބް ްވެސް ްތަންތަން ްބައެއް ްސިންގަޕޫރު.ްފްރީ ްއިންޑޮނޭޝިޔާ.ްނޫންނަމަ ްބަލަމާހިނގާ ނޑުމެން ްނޫން.ްއަުޅގަ އަދަދެއް

ްފެ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްވެސް ްބަލާއިރުަގއި ްޤައުމުތަކަށް ްައވައްޓެިރ ްއެހެންވީމާ، ްދަނީްހުރި. ްމި ްމިހާރު ނިގެން

ްވެްސް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެހެންވީމާ، ްގެންދަނީ. ްމި ްބޮޑުކުރަމުްނ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްޗާޖަްސ ްަނގާ އެއަރޕޯޓުތަކުން

ް ްއޮްތ ްމިއަދު ްއިޤްތިޞާުދ 18ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއާމްދަނ31ްްީޑޮލަރުްނ ްލިބޭ ްދައުލަތަށް ްބަދަލުކުރުމުން ޑޮލަރަްށ

25ްޑޮލަރު.ްއާދެ!25ްްއަޅުަގނޑުމެންްބަޖެޓްްކޮމިޓީންްއޭރުގައިްފާްސކުރިްފާސްކުުރމަކީްްއިތުރުެވގެންދާނެ.ްއާދެ!ްއަދި

ްއިތުުރެވގެންދާނެ.ް ްބައެްއ ްބޮުޑ ްއާމްދަނީެގ ްލިބޭ ްަދއުލަތަށް ްވީނަމަވެްސ ްކަމުަގއި ްބަދަލުކުރި ްމަޖިލީހުން ްމި ޑޮލަރަށް

ް ްބޮޑު ްވަރަށް ްލިިބގެންދާނެ ްގޮތުަގއި ްސަޕޯުޓގެ ްމިްއެހެންވީމާ،ްބަޖެޓް ްއެހެންމެ ްހަމަ ްެވގެންާދނެ.ްއަދި އެހީތެރިކަމަކަށް

ް ްވެއްޖެ ްހިމަނާފައި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްބަޖެުޓގަިއ ްވެްސ14ްްއަހަރުގެ ްދޫކުރަން ްބޭނުމަށް ްޓޫރިޒަުމގެ ްއޮްތ ްއެބަ ރަށެއް

ްރެކޮމަންޑޭޝަ ްމަޖިލީހުގެ ްފެނިގެންދިޔަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެއާއެުކަގއި ްހަމަ ްއެހެންނަމަވެސް ނަޑއަޅާފަ. ްވެްސްކަ ނެއް

ފާސްކޮށްފައިްއެބަްއޮތްްމަޖިލީހުގެްހުއްދައަކާްނުަލއިްެއކަްންނުކުރެވޭނެްކަމަށް.ްއެހެންަނމަވެސްްޤާނޫނުގަިއ،ްޓޫރިޒަމާް

ް ްޤާނޫނުގެ ްމިއ5ްްީބެހޭ ްކުރުމަކީ ްކަންތައްތައް ްިމ ނޑަައޅައި ްކަ ްސިޔާސަތު ްޓޫރިޒަމްެގ ްބުނޭ ްއެބަ ްމާއްދާގައި ވަނަ

ކަމަށް.ްއެހެންވީމާ،ްޤާނޫނަކުްންލިބިފައިްހުރިްޙައްޤުތައްްހަިނކުރާއިުރގައިްވެްސ،ްެއއަްށްްސަރުކާރަށްްލިބިގެްނވާްބާރެއް

ްއެހީތެރިކަމާިއް ްބޮޑު ްވަރަށް ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންވީމާ، ްވިސްނަންޖެހޭ. ްފުންކޮށް ްައޅުަގނޑުމެން ްވެސް ބަދަލުގެންނައިރު

އިޤްތިޞާދުްނެގެހެއްޓުމަށްްޓަކައި.ްއެހެންކަމުން،ްމިއަުދްްއެއްބާރުލުންްޙަޤީޤަތުަގއިްވެްސްބޭނުންވޭްއެބަްދިވެހިރާއްޖޭގެް

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްހުށަހަޅާ ްމި 78/71ްސަރުކާރުން ްފުރާް، ްބޭރަށް ްއިން ްރާއްޖެ ްެއއަރޕޯޓްތަކުްނ ިދވެހިރާއްޖޭގެ

ްފުންކޮ ްމެދު ްއިޞްލާޙާ ްހުށަހެޅުއްިވ ްމި ްގޮތުން ްބެހޭ ްނެގުމާ ްޗާޖު ްސަރވިސް ްއެއަރޕޯޓް ްއަތުން ށްްފަސިންޖަރުންގެ

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވިްސނުމަށްްފަހުގައިްމިްއިޞްލާޙުްބަލައިގަނެ،ްވީހާެވސްްައވަހަަކށްްމިްއިޞްލާޙުްފާސްކުރެިވ،ް

31ްމިްޤާނޫނުގެްބައެއްގެްގޮުތގަިއްމާއްދާްއެއްގެްގޮުތގައިްމިަކންްފުރިހަމަވެ،ްބޭރުްބިދޭސީްފަސިންޖަރުންްއަތުންްމިް

ް ްމި ްއިންތިޒާމެްއ ްނެގޭނެ ނޑުމެްނގެްޑޮލަރު ްއަުޅގަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއެީއ ްހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ މަޖިލީހުން

ނޑުްމިއަދުް ކުރިމަތީގައިްއޮތްްވަރަށްްމުިހއްމުްކަމެއް.ްއަދިްމިކަންްވީހާވެސްްައވަހަކަށްްނިންމައިދިުނމަށްްވެސްްއަުޅގަ
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ނޑުްނިންމާލަމުން ނޑުމެންްމިްއިޤްތިޞާދު،ްްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްްގޮވާލަން.ްއާދެ!ްއަޅުގަ ވެސްްދަންނަވާނީްއަޅުގަ

ްއެއީް ްވާކަން ްކުރަންޖެހިފައި ްމަސައްކަތްތަކެއް ްމުހިއްމު ްޓަކައި ްހަރުދަނާކުރުމަށް ްިއތުރަށް ްއިޤްތިޞާދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްތަންތަނުގަިއ، ްއެކި ްކެންޑިޑޭުޓން ްރިޔާސީ ްމިއަދު ްއަދި ްކަމެއް. ްޤަބޫލުކުރެވޭ ްއެންމެންނަށް އެިކްްއަޅުަގނޑުމެން

ްއިތުރަށްް ްއިޤްތިޞާދު ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްތަޢާރުފުކޮށްގެން ްނިޒާުމ ްކަހަލަ ްއެކި ްވެސް ްވާހަކަދައްާކއިުރ ފޯރަމުތަކުގައި

ނޑިޑޭޓްްވިދާޅުވަީންއިޤްތިޞާދީްގިަން ހަރުދަނާކުރާނެްކަމަށްްދަނީްިވދާޅުވަމުން.ްއަދިްާޚއްޞަްގޮެތއްަގއިްޕީ.ޕީ.އެމްގެްކެ

ްކުިރއެުރން ްޮބޑު ްެވސްްބަދަލުތަކެއް، ްކެންޑިޑޭުޓ ްެއމް.ޑީ.ޕީގެ ްއެހެންމެ، ްހަމަ ްއަދި ްކަމަށް. ްގެނެސްދޭނެ ތަކެއް

ްތަނަށްް ްމި ްޓޫރިސްޓުން ްއެހެންވެއްޖެކަމަށްވަންާޏ ްފުޅާކުރާނަމޭ. ްތިމަންނަމެން ްިއތުރަށް ްޓޫރިޒަމް ވިދާޅުވަމުންދަނީ

ްދާނީ ްަފއިދާ ްއާއި ްމަންފާ ްލިބޭ ްޓޫރިޒަމުން ްެވއްޖެްއޔާ ްކަމަށް ްމީހުންގެްްއިތުރުެވގެންދާ ްެއ ްއަދި ްޮބޑުެވގެން. އިތުރަށް

ްސަބަބުންް ްޭއގެ ްބޮޑުވަމުން. ްދުވަހަށް ްއަނެއް ްދުވަހުން ްއެއް ްދާނީ ްނިސްބަތް ްިލބޭ ްދައުލަތަށް ްވެސް އަތުން

ްޚިދުމަތްތަެކއްް ްގިނަ ްައސާީސްވަރަށް ްނަރުދަމާއާ،ްއަިދވެސް ްބަނދަރުތަކާއި ްހުރި ްުނހެދިފައި ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެންނަށް

211ްންމެްރައްޔިތަކުްއުްއމީދުކުރަމުންްގެންދޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދުްމީހުންްދިރިއުޅޭްވަރަށްްގިނަްރަށްތަކެއް،ްމިއަދުްކޮ

ްގިަން ްވަރަށް ްއަސާސީ ްވެސް ްމިއަދު ްމީހުންނަށް ްދިރިއުޅޭ ްރަށްތަކުަގއި ްމި ްއޮްތއިރުަގއި ްރަށް ްގިނަ ްވުރެ އަށް

ް ްމަޙްރޫމުވެފަ. ްތިއްބެވީ ްބޭފުޅުން ްއެ ްއާމްދަނީްޚިދުމަތްތަކަކުން ްލިބޭ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ެއހެންނަމަވެސް

ނޑުމެންގެްާރއްޖޭެގްރައްޔިތުންްިމއަދުްެއްމީހުންނަށްްދަތިވެފައިްހުރިްިޞއްީޙް އިތުރުކުެރވިއްޖެްކަމަށްްެވއްޖެއްޔާްއަުޅގަ

ްޚި ްއެހެން ްއަިދ ްވީނަމަެވސް ްެބލިކަމުގައި ްނަރުދަމާއަށް ްއަދި ްިވަޔސް، ްބެލިކަމުގައި ްކަމުަގިއްހިދުމަތަށް ދުމަތެއް

ްޢާއްުމް ްައޅުަގނޑަކީ ްއެނގޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްފުރިހަމަވެގެންދާނެ. ްކަންަތއްތަްއ ްއެ ވީނަމަވެސް

ްވާހަކަދަްއކަްން ްމި ނޑު ްައޅުގަ ްނުވާތީެވ، ްމީހަކަށް ްލިބޭ ްފުރުޞަތު ްވާހަކަދެްއކުމުގެ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ގޮތެްއގަިއ

ްއަމީންޢާް ްފެށިގެން ްގަިޑްފެށީއްސުރެ ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްެވސް ްކުދީން ްއެހެން ްއަދި ްޖެނެރަލާ ްަކއުންސެލް ްއަދި އްމު

ްގޮަތކުްން ްޒާތީ ްއެއީ ްގަސްތުުކރަން. ްނިންމާލަން ނޑު ްއަުޅގަ ްކުީރަގއި ްގަޑިޖެހުމުގެ ްއެހެންވީާމ، ބައްލަވަމުންދާކަން.

ނޑު ހަޤީޤަތުގައިްވެސްްވަރަށްްދެރަވަން.ްއަދިްްއަޅުަގނޑާްދޭތެރޭަގއިްރިޔާަސތުންްކަންތައްތައްްކުރަމުންްދާތީވެ،ްއަުޅގަ

ްގެންގުުޅއްވަންޖެހޭނެް ްވެސް ްބެލުމުގައި ްމެންބަރުންނަށް ްދޭތެރޭގައި، ްމެންބަރުންނާ ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްގޮތެްއަގއި ޚާއްޞަ

ނޑުް ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްކުރާނެ ްއެަކން ްއުސޫލަށް ްދެންނެވި ްިމ ްވެސް ްބަލާބެލުމުގައި ްއަިދ ްމިންގަެޑއް. ރަނގަޅު

ނޑުްޤަބޫލުކުރަނީްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްމިްބިލާްމެދުްފުންކޮށްްވިސްނުމަށްފަހުްމިްބިލުްއުއްމީދު ކުރަން.ްއަދިްއަުޅގަ

ބަލައިގަނެ،ްމިްބިލުްވީހާވެްސްއަވަހަކަށްްޤާނޫނަކަށްްވެގެްނދާނެްއެްއިންތިޒާމުތައްްމިްމަޖިލީހުންްހަމަޖައްސައިދިނުން.ް

ްފުރުޞަތަށް.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސްްދެއްވި

ް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:ރިޔާސަތުް
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ް ނޑައެޅިަފއިވާ ްކަ ްމިއަދު ްބަހުސަށް ްއިބްތިދާޢީ ްއަޅުަގނޑު ްމެންބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްަވގުުތ1ްްޝުކުރިއްޔާ ގަިޑއިުރގެ

ނޑުްފުރަތަމަްފުރުޞަތުްމިްއަރުވަނީްދާންދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟަ ްށް.ހުޅުވާލަން.ްއަުޅގަ

ް

ްވާހަކަެދއްެކުވން:ދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުް

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްމެންބަރުން. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`78/71ް

ްޗާޖުް ްސަރިވސް ްެއއަރޕޯޓް ްއަތުން ްަފސިންޖަރުންގެ ްފުރާ ްބޭރަްށ ްއިން ްރާއްޖެ ްެއއަރޕޯޓަކުން ނެގުން.ްްދިވެހިރާއްޖޭެގ

ނޑުްހަނދާންްއެބަްހުރިްއެއަރޕޯޓްްޑިވެލޮޕްމަންޓުްޗާޖެްއގެްގޮތުަގއިް ޑޮލަރުްޕެކޭޖެްއ25ްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ްއަުޅގަ

ްނުވަތަް ްވާހަކަދަްއކާ ްމި ްިމއަދު ްޮގސް، ްޯކޓުތަކަށް ްޓަކައި ްބާތިލުކުރުމަށް ްނިންމުން ްިނންމު ްަޓކައި ްނެގުމަށް ގޮތުަގއި

ްމަސަްއކަް ްމި ްގުިޅގެން ްޙުކުމްްމިކަމާ ްގޮްސްެއކަމަށް ްކޯުޓތަކަށް ްތަން. ްދިޔަ ްދެކޮުޅހައްދަވަމުން ްމިކަމާ ްބޭފުޅުން ތްކުރާ

ްފަތުރަމުންދިޔަ.ް ްމަޢުލޫމާތު ްދޮުގ ްގޮތުން ްުގޅޭ ްެއކަމާ ްީމޑިއާތަުކގަިއ ްއަދި ްއިހުތިޖާޖުކުރައްަވއި، ްއެކަމަށް ނެރުއްަވއި،

ތޯއޭ.ްއޭުރްނަރުދަމާގެްވާހަކަްވެސްްނުދެްއކުނީތޯއޭ.ްއޭުރްއަޅުަގނުޑްސުވާަލކީ،ްއޭރުްިދވެހިރާއްޖޭަގއިްަރއްޔިތުންްނެތީް

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެްވާހަކަްނުދެއްުކނީތޯއޭ.ްއޭރުްދަތުރުފަތުރުގެްާވހަކަްނުދެއްކުނީތޯއޭ.ްއޭރުްިޞއްޙީްނިޒާމުގެްވާހަކަްެވްސް

ްހަނދުމަފުޅުނެތުނީތޯ ްވާހަކަ ްަޙއްޤުތަުކގެ ްއަސާސީ ްގޮތެްއގައި ްޖުމްލަ ްއޭރު ްބަދަލުގަިއްނުދެއްކުނީތޯއޭ. ްޭއގެ ްމިއަދު އޭ.

ް ްއަތުން ްމީހެއްގެ ްފުރާ ްުއޅެނީ ްމި ްނަގަން ްއިްއޔ31ްްެއަޅުަގނޑުމެން ްމިއީ ްުސވާލަކީ ްައޅުަގނޑުގެ ްޑޮލަރު. ޔޫ.އެސް

ްކަނުލަިއް ްވާހަކަ ްނުދެއްކޭ ްއާއި ްވާހަކަ ްދެއްކޭ ްތިމާމެންނަށް ްކަމެކޭ. ްހިނގައިިދޔަ ްފްލޯރގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި މެންދުރު

ްއަުޑއަހަިއގެން ްޢިއްޒަތްތެރިް، ްބަލަން. ްޖެހޭ ްއެަބ ްހިތުން ނޑު ްއަުޅގަ ްަކމެއް ްުނކުރެވޭ ްކަމަކާއި ްކުރެވޭ ތިމާމެންނަށް

ްއަތުްން ްމީހެްއގެ ްބަދަލުގެންނަން.31ްްރައީސް.ްފުރާ ްޤާނޫނަށް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްއޮތީ ްމި ްޓަކަިއްމިއަދު ްެނގުމަށް ޑޮލަރު

ކުެރޭވްމުދަލުގެްޑިއުޓީްއަށްްވެސްްއަނެއްކާްބޮޑެތިްބަދަލުތަކެްއްމިއާްގުޅޭްގޮތުންްޓްރޭޑްްމިނިސްޓަރުްވިދާޅުވޭްއިމްޕޯޓު

ްގޮެތއްް ްއުެޅވޭނެ ްކައިގެން ްރައްޔިުތން ްޤައުމުގެ ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާަހކަ. ގެނެވޭ

ނެްގޮތަކަްށްކަންކަްންކުރުމަީކްއެްއްލިބޭްމަންފާނަފާ،ްްހަދައިދޭން.ްބަޣާވާތަކުންްވެރިަކންްބަދަލުކޮށްްތިމާމެންނަށްްހުރިހާ

ޓަކަިއްްތަރައްީޤއަށްްކަމެއްްނޫން.ްއާދެ!ްމިްރާއްޖޭގެްވާނެކުރާްގޮުތގަިއްއެއީްއެްއގޮތަކަްށވެސްްެވގެންްއަޅުަގނޑުްޤަބޫލު

ްކުންފުނި ްއިންިޑޔާ ްޭބނުމަކަށްް،ގެނައި ްއަމިއްލަ ްބައެްއގެ ްއަނެއްކާްޖީ.އެމް.އާރު ްބަޣާވާތަކުން ސްްވެްޖީ.އެމް.އާރުްޓަކައި

ްކޮމިޓީ ްމާލިއްޔަތު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއިޤްްބޭރުކުރީ. ްނުަވތަ ްކޮމިޓީއަށް ްއިއްޔެގަްް،އަށްްތިޞާދީ ްމަޖިލީހަށް ްއި،މި

ލަުރްގިނަްޑޮްމިލިއަނަށްްވުރ371ްްެކުންފުނިންްއެްް،އަށްްޖީ.އެމް.އާރުްތްްމީރާއޮްދާދިފަހުންްގެނެވުނުްރިޕޯޓުަގިއްއެބަ

ްލީް ްރިޒާވަށް ްދައުލަތުގެ ްނިވާހަްދިވެހި ްރައީްސ ްޢިއްޒަތްތެރި ްބައްލަވާ!ކަ. ްވިސްނާވަަޑއިގެން ްދަޢުލަތަށްްދިްކަން ވެހި

ްގެއްލުްނވަމުން ްހަލާކުދިޔަ ްއިޤްތިޞާުދ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްބަޔަާކއިްކުންފުންޏެއް ްބޭރުގެ ްެއހެންނަމަވެސް ްކުންފުންޏެއް. ކުރި

ްޖެެނރަލް ްއޮޑިޓަރ ްމިދާްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދާދި ްރިޕޯޓުަގއި ްނެރުނު ްްކަށްދުވަހުވެގެން ްވިދާުޅވަނީ ްމަޖިލީހުގައި 371ްމި
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ވެްސްއާޓިފިޝަލްްީބުޗގަިއް.ްއަނެްއކާއޭްލަުތގެްރިާޒވަށްްަލއިފިމިލިއަންްޔޫ.ެއސްްޑޮލަރަށްްުވރެްގިނަްލާރިްިދވެހިްދައު

ްވަޠަ ްޤައުމާއި ްއެއަްނަށްދީނާއި ްޤައުމާއިޓަކައި ްދީނާ ްއަޑުއުފުލުމުްްރޕޯޓު. ްބޭފުޅުންނަށް ްެއ ްޓަަކއި ެގްވަޠަނަށް

ްގިފުރުޞަތު ްތެރެއިން ްރައްޔިތުންގެ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްތިބީްދިނީ ްފިލާ ްބޭފުޅުން ްއެ ްއޭރު ްވަދެގެން. ްޖަލަށް ްބަޔަކު ނަ

ްވަލުެތރޭގަނިސްތާނުއަފްޣާ ްކަންދަހާރުެގ ްޕާިކސްތާނުގެ ްނުވަަތ ްިމއަދުްގެ ްަރއްޔިތުން ްރާއްޖޭގެ ްަރއީސް ްޢިްއޒަތްތެރި .

ްހާސްްރުފިޔ7ްްާއިންްްހާސްްރުފިޔ5ްާް،ފަތުރުގެްިނޒާމެއްްޤާއިމުކޮށްްދަތުރުްއިއަނދަވަަޅކަށްްވަްއޓައިފި.ްމުިޅްރާއްޖޭގަ

ްދަތުރު ްދިޔަ ްކުރެވެމުން ްްރުފިޔ51ްާް،އަށް ްމިްރުފިޔ151ްާއިން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު ްޮއްއވާ ްބަދަލުކުރެވިފައި ްއަށް

ނޑުކޮޅުގައިްރިްއާސލިޔަސްްނުވަތަ ހާސ8ްްްް،ހާސ7ްްސްްފުރައިގެންްކަމެއްްދިމާވިޔައެްނޫންްއެހެންްބަލިމަޑުްޖެހެނީްބަ

ޢިއްޒަްތތެރިްރައީސްްމާލެްއަންނަންްމާްައގުހެޔޮްތިނަދޫްއަށްްދާން.ްއެއަށްވުރެްްގއ.ްމީހުންްމިްޖެހެނީްއިރުފިޔާްދީފަ

ްދަތުރު ްމިހާރު. ްބޮއްސުންވެސް ްބޯހިާޔަވހިކަން ްހުއްޓިއްޖެ. ްނިޒާމު ްރޯންފަތުރުެގ ްމައިން ްއެަކނިވެރި ފަށައިފި.ްލައިފި.

ްމާޔޫސްްއެހީްޚާއްޞަ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމިއަދު ްކުދިން ްބޭނުންވާ ްދިވެހިރާްއަށް ްުސވާލަކީ ނޑުގެ ްއަުޅގަ އްޭޖެގްވެއްޖެ.

ްމިއަދު ްއަނިޔާްރައްޔިތުންނަށް ްކީްކޮން ްތިމަންނާމެން ްދެނީ. ްމި ްއޭ ްދައުެއއްތޯ ްތިމަންނާމެންނަށް ްލަތެއްްއްކުރަންހޭ

ްބަޣާވާތް ްބަޣާވާތްކުރީ. ްނުކުމެ ްގޮތަނުހިންގެންޏާ ްރަްއޔިތުންކުރި ްޤައުމުގެ ްމި ްްނަށްށް ްދޭން ނޭނގުނީމަްއަސާީސްޙައްޤު

ރާއްޖޭގެްކަމެއްްއެަބްހިނގާ.ްމިްދިވެހިްއަޅުަގނޑުްމިއަުދްވަރަށްްކަންބޮޑުވާް.ރީްކަންބޮޑުވެފަ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްމިހި

ދޭންްނިންމައިފި.ްމިްމަޖިލީސްްްއަށްްްބާޣީްވަޙީދުްއެމެރިކާްއިްލ.އަތޮޅުްބާޣީްނާޒިާމއިްއަްއޑުްައތޮޅާް،އްދެއްްބޮޑުްސަރަހަ

ްއެބަ ްތެދުވާން ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭްއެްއކޮށް ްމީ ްމިކަމެއްްޖެހޭ. ްމިއަދު ްއާދެ! ްއަުޅަގނޑުމެންްޓަްކަންކަމަށްްް. ްއެބަ ކައި

ްއެބަފިކުރު ްޮއޅުވާލަންްހިންގަން ްަބޔަކު ްދެްއކިއިރު ްމިތާ ްވާހަކަ ްޕީ.ޕީ.އެމްެގްމަސަްއކަތްކުަރނީްޖެހޭ.ްމަހުގެ .ްއަޅުަގނޑު

ްތި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްކައުންްޝަރީފަށް ްެއކަމާބޭފުޅުންގެ ްނޫސްްގުޅޭްސިލަރްގއ.ވިލިގިނީލގައި ބަޔާންްގޮތުން

ްބޭފުުޅންނަކީ ްލިބިވަޑަިއގަންނަވާ ްޚިދުމަތް ްއެ ްގާތުން ްބޭފުޅުްނނަކީ ްއެ ްގިނަްް،ނެރުއްަވއިފިއޭ. ވިލިގިނީލގެ

ދިްވިިލގިނލީަގިއްއެހެންްަރއްޔިތުންނެކޭްެއއްގޮތަށް.ްއަްގެވަދުްއަޮތޅުމަސްވެރިންނަކީްެއއީްޭއގެްއާްމދަނީްލިބޭްބަޔެކޭ.ްހު

ނޑުްޝުކުރުދަްނނަވަންކައުންސިލަުރންނަްތިބިްޕީ.ޕީ.އެމުގެ އަށްްް.ްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާަލންްބޭނުންވަނީްކޫއްޑޫށްްއަޅުގަ

ނޑުމެންނަކީްމ61ްަކިރާްމަހުގެް% ނޑުމެންނަށްްއެސްވެރިއަކީްއެްިވދާޅުވާްއަގުްދަށްކުރިްމަހޭ.ްއަޅުގަ ނޭގްންނޭ.ްއަޅުގަ

ްކުޑަ ްައގެއް ްމަހެއް ްތެދުވެ ްބޭފުޅަކު ްކޮންމެ ްގޮތް. ްވާ ްމަހޭްމަހަށް ްކުިދ ްެއއީ ްނުެވއޭ. ްެއއް ްތިޔަްރުފިޔާއ6ްޭ، .

 ް..ބޭފުޅުންނަށްްމަޢުލޫމާތު.

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްޢާރިފުވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީް

ިއްށްްމިްހުށަހެޅިފަިއވާްިއޞްލާޙަކީްޙަޤީޤަތުގަްއ71/78ްަޤާނޫނުްނަންބަރުްް`ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްޒަްތތެރިްރައީސް.

ްެއއަ ްވިދާުޅވެއްޖެ ްޓެކްސްދެންމެއަކު ްވާހަކައަކާ،ްްޓެކްސްްއެްއ،ްޑިޕާޗަރްރޕޯޓު ްދެކޮޅުހެދުނު ްއެއަށް ްހުށަހެޅުނީމަ ެއއް
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ްދެކޮޅު ްއެއަްށ ްތެދެއަޅުަގނޑުމެން ްދެކޮޅުެހދިން. ްެއއަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހެދިއް، ްން. ްިދވެހިރާއްޖޭެގްއެ ްލިބެނީ ަފއިސާ

.ްބޭރުްކުންފުންޏަކަށްްނެތްްއެއްްްރައްޔިތުންނަކަށެްއްނޫން.ްދިެވހިރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންނަށްްޭއެގންްކުރާްެއއްެވސްްމަންފާ

ްފައިސާ ްހުރިހާ ްދަންނަްއެ ްރައްޔިތުން ްހުރިާހ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިދޔައީ. ްރިާޔޟުެގްްއެއް ްދެންމެއަކު ްއެއީ. ކަމެްއ

ްއޮޅިަވޑަިއގެންވާހަ ްއެއަްންނޭކަްކަފުުޅގައި ްވިދާޅުވީ ްއެ ްނަާގްނގެ ްފައިސާ ްމި ްއަތުން ްމީހުންގެ ްހުރިހާ ްފުރާ ރޕޯޓުން

ްއެއީ ްއިޞްލާޙުގަްް.ވެްސްދޮެގއްްވާހަކަ. ްްއިިމ ްއަތުްނ ްފަސެންޖަރެއްގެ ްބިދޭސީ ްކޮންމެ ްވާހަކ31ްްައޮތީ ްަނގާ ޑޮލަރު

ދެންނެވީކީްކޮންމެހެންްމިއަދުްތާއީދުކުރަނީތޯްނުވަަތްނޫންޯތްްންްމިޑޮލަރުެގްބަދަލުގަ.ްއަޅުަގނުޑްމިހ18ްެމިހާރުްއޮތްް

ނޑުްދަންނަވާކަެށއްްނޫން.ްމިކަންްކުރާނީ ްޕީ.ޕީ.އެމްގެްފަރާތުންްމިއަށްްތާއިދުކުރާނީްވެސްްއަދިްނުކުރާނީްް،ވެސްްއަުޅގަ

ްދިރާސާކޮށްްވެސް ްހާލަތު ްނަް،ޤައުމުގެ ްމީގެން ނޑުމެންނަށް ްލިބެންއަުޅގަ ްމަންފާ ްބަލާފަްނެތްްހުރިްފާ ްނޫނިއްޔާްގޮތް އި

ްެވސްްނަހަދާނެްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްްދެޮކޅެއްްނަހަދާނެ.ްނޫނިއްޔާްެއއްޮކޅެއްއަޅުަގނޑުމެންނެއްްމިައކާް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟު.ްް،އެއްްްނިޒާމީްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުްވާހަކަެދއްެކުވން:ދާންދޫްދާ

ްނިންމާފަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްސަރުކާރުގަްްއިޢިއްޒަތްތެރި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްބޭރުއޮތީ ްއެ ްއަދިްއި ްނަގަން. ްއަތުން ީމހުން

ްބޭރު...ްްއިއަޅުަގނުޑގެްވާހަކަިއގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނޫންްނިޒާމާ ްބެހޭއެއް ްނިޒާމާ ްމައުޟޫޢަްމައްސަލަްް. ްބިލުގެ ްއިށީނދެވަޑަިއަގންނަވާ! ްނޫން ށްްއެއް

ްނުކުތާ ްިނޒާމީ ްމެންބަްގެވާހަކަފުޅުދެްއކެވުމަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިރާެގ ްަވއިކަރަދޫ ްނުކުރެްއޭވނެ. ްވާހަކަފުުޅްބޭނުމެްއ ރު

ްްކުރިއަށްްގެންަދވާ!

ް

ްދެއްކެވުން:ވާހަކަޢާރިފުްވަިއކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީް

ް ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެއިންޝުކުރިއްޔާ ްރައްޔިތުންނަށް ްނަފާްދިވެހި ްިވަޔސް ްގޮތަކުން ެއއްްްމަންފާް،އެއްްކޮންމެ

ްއަޅުަގނޑުް ްއެކަމަކު ްތާއީދުކުރާނަން. ްެއއަްށ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަްވަންޏާ ްހުރިހާ ްމި ްދައްާކއިރުްވެްސ ް،އެްއ
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ކުރޭތޯްނުވަަތްްވާްެއއްވެސްްކަމެއްްއެއްްއޮތްްސަރުކާރުންްިދވެހިންނަށްްމަންފާތުްވަގުްމިހާރުްމިް.ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް

ނޑުމެންްބަޖެޓުގައިްޖަހަިއގެންނޫންތޯްއެބަްބަލައި ްފައިސާްބަޖެުޓގައިްޖަަހއިގެންްފާސްކޮށްދެނީްލިބޭނެްް،ލަންޖެހޭ.ްއަޅުގަ

ފަހުގަ.ްއެކަމަކުްޚަރަދުކުރަންްޖަހާްވެސްްހޯދުމަށްްގޮތުގެްަތފުސީލެއްކުރާނެްެއއްްއެްޚަރަދުްކުރާްފަިއސާކަމަށްްއަންދާޒާ

އިންްުނވަަތްތުގެްތަފުސީލުްމާލިއްޔަތުްކޮމިީޓްއްޔާްއެްފަިއސާްހޯދާނެްގޮކަމަށްްވެއްޖެްއެއްްއަކީްނެތްްފައިސާްފައިސާ

ްކޮމިޓީ ްހޯދާއިރުގަްްބަޖެޓް ްއެ ްހޯދާނެ. ްްއިއިން ްިތއްބަވާ ްކޮމިީޓގައި ްކުރެް،ބޭފުޅުންނަށ22ްްބަޖެޓް ކަެމއްތޯްްވިދާނެއެއީ

ްބަލާފަްއި،ބަލާފަ ްބޭފުޅުންްނުވަަތްނުކުރެވޭެންކަމެއްތޯ ްއެ ްނިންމާފަްއި ްގެންނަނީ.ްްއިނިންމުމެއް ްތަޅުމަށް ްމަޖިލީހުގެ މި

ްރަީއސް. ްގޮަތކަށް.ްޢިްއޒަތްތެރި ްބޭނުންވާ ްނިންމަން ްއެ ްނިންމާނީ ްތަޅުމުން ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްދިވެިހްްދެން ނޑުމެން އަުޅގަ

ްފަްދަޢުލަތާ ްބަމިއަދު ްއެބަ ްހަވާލުކުރާއިރު ނޑުމެންއިސާ ްއަުޅގަ ްކީއްތޯ ްމިްލައިލަންޖެހޭ ްއޮތްްްކުރަން ްމި އުޅެނީ.ްމިހާރު

ނަޑކަށްްކަމަކަށްްއަުޅގަްއެއްްކުރާްސަރުކާރެއްްރައްޔިތުންނަށްްއެއްެވސްްމަންފާްވެްސްދިވެހިއިްސަރުކާރަކީްޙަޤީޤަތުގަް

ްހަމަ ްދެންނެވޭކަށް. ްމަންފާްގައިމުްނެތް ްއެްއވެސް ްސަުރކާރެއްްވެސް ްކުރާ ްސަބަބަކީްްެއއް ްނެތް ްދެންނެވެން ކަމަށް

ްދާއިާރގަ ްރަށުގަްއިއަޅުަގނުޑގެ ްތިން ްއެބަްއިއޮްތ ްޖެހިފަްވެސް ްބަޖެޓުގައި ްކުރަންވެަފ. ްކަންތައްތަކެއް ހުރިްްއިހުރި

ްތައްތައްްއެބަްހިނގާބަެއއްްކަންް.ހުރިްހުރި.ްއެއްގޮަތކަށްްނުހިނގާްކަންތައްތަކެއްްވެސްްއެބަްކަންތައްތަެކއްްވެސްްއެބަ

ދަރަޖައިގަ.ްޢިއްޒަތްތެރިްލާއިރުްިޞއްޙީްކަންތައްތައްްހުރީްވަރަށްްދަށުްންތައްތަކަށްްބަލައިވެސްްމެ.ްއެންމެްއަސާސީްކަް

ނޑުްދާއިރާގެްއެންމެްހުޅަނގުެގްއޮތްްރަށްރައީސް.ް ކަމަްށްްމިހާރުގެްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާްވިދާޅުވާް،މިސާލަކަށްްއަުޅގަ

ްމަކުނު ްއޮތްވެޔޯ ްއަކީ ްއަކުްްތަނެއްްދޫ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްވަުރެގ ްއެ ްދަންނަމޭ. ްުނވެސް ްތިމަންނަ ކަމެއް

ްަކންފަތްޕުޅުތަކަށްްމީްމިއުޒިކު.ްއަޅުަގނޑުމެންްލަިއގެންްތިބެންްވެދާނެތޯ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްއެމް.ޑީ.ޕީގެްބޭފުޅުންގެ

ްވާހަ ްވަރަށްްސީިރއަސް ްމީ ްައޅުަގނޑަށް ްމިއެްކައެހެންނަމަވެސް ްދަންނަވަނީ.ްްއް ްމި ްޮބުޑްޙަޤީޤަތެއް ެދކެވެނީ.ްވަރަށް

ްމަކުުނދޫ ްދާއިާރގެ ްހުޅަނގުގަްް،އަޅުަގނުޑގެ ްއެންމެ ްރާއްޖޭގެ ްރަށްްއިމި ްކައިީރގަްް.އޮތް ްގާތްަގނަޑކަށް ްރަަށކީ ްއިއެ

ްުކޅުދުއްފު ްކުޅުދުއްފުއްޓަށް. ްއޮންނަނީ ްލިބެން ްގޮތުން ްޞިއްޙީ ްޚިދުމަތެއް ްއެކަީށގެންވާ ްއެންމެްއެންމެ ްދާން އްޓަށް

ްތިން ްޮކޅަކަށް ްނާރައި،މަދުވެގެން ްރުފިޔާ ްހާސް ްްއެްހަތަރު ްވެސް ްތިންހަތަރު ްައެގއް. ްެހޔޮ ްވަރަށް ްރުފިވާނީ ާޔްހާސް

ްޢާއް ްޚަރަދުުކރެވޭނެ ްރަށެއްގައަރައިފިްއޔާ.ްމިވަރު ްމީހުންތޯ ްކިތަން ްރައްޔިތުން ޞިއްީޙް،ްއޮތްްްއިތިބޭނީ.ްއެތާނގަްއިމު

ްް،އޮތްްްއިވިފަްހަވާުލކުރެްމަރުކަޒާ ްރަން ްލޯންުޗ31ްްކުީރގެ ްސްީޕޑު ްއެ ްޯލންޗެއް، ްއޮތް ްހަވާލުކުރަްއވާފަިއ އަހަުރ

ްހުއްޓިފަ ްއޮންނަތާ، ްރައީސުލްޖުމްހޫއި ްހަމަ ްއެކަމަކު ްދުވަސްވީ. ްއަހަރު ްއެއް ްފައިކޭޓަށްްނުދުާވތާ ްހަމަ ރިއްޔާ

ްރާއްޖޭއަތްޕުޅު ްހަމަ ްދުއްަވއިލަްއވަިއގެން ްއެހެރަ ްމިތަނަށް ްއެތައް ްެއއްގަމުންނާ.ްގެ ނޑުންނާއި ްމަތިންނާިއްކަ ްއުުޅއްވަނީ

ްދަތުރު ްދެ ްމަހަކު ްދަތުރު.، ްުޝކުރިްތިން ްބޮޑަށް ްހަނދާންވަރަށް ްއަޅުަގނޑަށް ްޣަފޫރު ްއިއިްއޔެގަްް.ކޮށްދެއްވީތީްއޔާ

ްރ. ްމީްްހުންނެވީ ްެއކަމަކު ްތަނެއްގަ. ްކޮންމެެވސް ްދ.އަތޮޅު ްހުންނަވާނީ ްމާދަމާ ްރަށެްއގަިއ، ްކޮންމެވެސް ްއަތޮޅު

ފުޅުްކެމްޕެއިންތޯްކުރައްވަނީ.ްނޫިނއްޔާްއަިމއްލަްަމނިކުފާނުްމިްފައިދާކުރާނެްދަތުރެއްތޯްއެ،ްއެއްްރައްޔިތުންނަށްްމަންފާ
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ްބަލައިްކުރަްއވަނީްމި ްއެބަ ނޑުމެން ްގާުތގަްއަުޅގަ ްމަޖިލީހުގައިްއިލަންޖެހޭ. ްރައްޔިތުްނެގ ްމީހުން ްޕާޓީް،ތިބި .ްވަޙީދުގެ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ްހިނދުމިހާރުގެ ްނެތް ްބޭފުޅަކު ްއެްއވެސް ްތަމްސީލުކުރާ ްޕާޓީ ްއެބަްް،ާޔގެ ްމަޖިލީހަށް ްމި

ްަފއިދާފުރައްސާރަ ްކޮން ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްފަހަރެްއގަްނަފާް،ެއއްްމަންފާް،ެއއްްކުރޭ. ްވާނީ. ިއްއެއްތޯ

ް ްޮނވެމްބަރު ްއާދެވުނިްއޔޯ ްަމޤާމަށް 11ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގެ ްއިންތިޚާްއިސެޕްޓެމްބަުރގ7ްަަގއި، ްަނގާ ްބުން.މި

ޢިއްޒަތްެތރިްރައީސް.ްީކއްތޯްދެންްެއްްންްމަރުނުވާހާްހިނދަކުއޮންނާނެްމިތާްތިބިްމީހުއެކަމަކުްހަމަްމިްމަޖިލީސްްދެމި

ނޑުމެންްމިްސަރުކާރުްދެމެހެއްޓުމަށްްްފަ.ކޮށްނޮހޮރޮއްޕާން،ްމަނިކުފާނުްކުރައްވާނީ.ްމިްމަޖިލީހަށްްފުރައްސާރަކޮށް ްއަުޅގަ

ްއެމް.ޑީ.ީޕގެް،ޓަކައި ްނޯްމިހާރުެވސް ްހިނާގށޭ ްވިދާޅުވާނެ ްނަގާފަބޭފުޅުން ްއަުޅަގނޑުމެްންްއިކޮންފިޑެންސް ދުއްވާލަން.

ްއެކަެމއްްނުކުރާނެ.ްއަޅު ްއިންތިޚާބާޕީ.ޕީ.އެމަކުން ްބޭނުންްރިޔާސީ ނޑުމެން ްދަމަހައްޓައިްގަ ދޭން.ްހިސާބަށްްމިްސަރުކާރު

ްމަސަ ްކުރާ ްމި ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްއަުގވަޒަންްއްކަތުގެއެހެންނަމަވެސް ްކޮންމެްެވސް ްބުރަކަށްޓަށް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ނުކޮށް

ނޑުެގްް.އެކު.ްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސްްންމެްެރއަކު.ްވަރަށްްފަރިތަކަމާހަރާ.ްކޮތަނަށްްގޮސްްއެބަްވަޅިްއޮތްްރެއަކުްތި އަުޅގަ

ްދަންނަަވއިލާްދާއިރާގަް ްކަންތައްތައް ްބައިވަުރ ްމިހިރަ ްއަޅުގަްއި ްމިސާލަކަށް ްުއޅޭްނަން. ްދަތިވެގެން ނޑުމެންނަށް

ނޑުްހަމަްރައީްސްނަޝީދުގެްއަުޅގަްް،ކަމަކީްންނަށްްއެންމެްޮބޑުްދަްއޗެއްްވާވެސްްއެންމެްގިނަްރަްއޔިތުއިްނޭކުރެންދޫގަ

ްއާދޭސް ްވެސް ްމައްސަލަސަރުކާރުަގއި ްދިޔަ ްމީްދަންނަވަމުން ްނެރުްް.ެއއް ްރަށުގެ ްހެދިފަްގެެއ ްއޮތީ ްއޮތްްްއިަފއިކަށި

ްވަރަށް ްެގއްލުންް.ދަތިވޭްްގޮތުން ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްޮއޑިވެރިްނނަށް ްެގއްލުންެވއޭ. ްއުނދަގޫ ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްރަްއިޔތުންނަށް

ްއޭްވެސް ްދިުގކޮށްލަދޭށޭ. ްަފއިކަށި ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްސަރުކާރުގަްވޭ. ްދެންނެވިންްއިރުެގ ްސަރުކާރުގަްް.ވެސް ްއިްމިހާރުގެ

ނުޑމެ ްއަުޅގަ ްދަންނަވަމުން ްއަޅުވެސް ްއަދި ްގެންދަނީ. ްއެން ނޑަށް ްގަ ްނގޭ ްވެއެ ްބޭފުޅުން ްަކއުްނސިލްގެ ްމާލެްރަށު ސް

ްވަޒީރުންނާ ްއެްވާހަަކްއޮތީްދަންްވާހަކަުފޅުދައްަކވާއިރުްވަަޑއިގެން ް،ބަސްްވެސްނަވާފަ.ްަވޒީރުންެގްފަރާތުންްއާނވެސް

ްވެސް ްޖަވާބުތަްއ ްޕޮޒިިޓވް ްދައުްނޫނިއްޔާ ްއާދޭހަކީ ނޑުގެ ްއަޅުގަ ްލިބިފަ. ްފައިހުރީ ްލިބޭ ްމި ްސާލަތަށް ގައިމުވެްސް،

ްއަހަރުްއިްފައިސާްހުރީއިތުުރވެފަްއިއިުރގަވެސްްމީާރގެްހިސާބުތައްްދެއްކިްްދުވަހުއިހަށް ގެްމިްކްާއޓަރްނިމުނުްމިްދިޔަ

ްއި،ދައުލަތުންްކުރާްބޭކާރުްޚަރަދުްހުއްޓާފަ،ްއެހެންވީމާްއޔާްދައުލަތަށްްއެބަްފައިސާްލިބޭ.ްއިރަށްވުރެ.ްއެހެންކަމަްށވެއްޖެް

ްކޮށްދޭރައްޔިތުންނަ ްކޮންމެހެން ްފުއްދައިށް ްބޭނުންތައް ްއަސާސީ ްމިތާނގަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމެނުވީ ްތިބެގެންދޭން ްއި

ްޖަހައިދީްފައިސާ ްާޤނޫނުތަކަް،ެއއް ްނޫނިއްޔާ ްޖަަހއިދީ ްބަެޖޓުގައި ްއިން ްޛަރީޢާ ްއިޞްލާެޙއްގެ ްގެންނަ ަފއިާސްށް

ްނުވޭ. ްބޭނުމެްއ ްނާްއިތުރުކޮށްދޭކަށް ްމީހުން ްައޅުަގނުޑްޗަރަންގީީކއްކުރަންތޯ ްިއތުރުކޮށްދޭންވީ. ްފައިސާ ުކޅެން

ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭނުންވޭ ްހަމަދަންނަވާލަން ްނޫންް. ްެއކަންޏެއް ްދާއިރާ ނޑުގެ ްގޮތުންްް،އަޅުގަ ޞިއްޙީ

ްދަތުރުގަ ްމިކުރާ ްމިތަނަށް ްއެތައް ްރާއްޭޖގެ ްއެްއަޅުަގނޑުމެން ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވަރަްށްިއ ްހާލަތު ްޞިއްޙީ ނގޭ

ްނުދުާވާތްދަ ްއެންބިއުލާންސް ްއެމްބިއުލާންސް، ްއޮންނަ ްމަރުކަޒުަތކުަގއި ްޞިއްީޙ ްރަށްރަށުގެ ްމިސާލަކަށް ށްކަން.

ްދާއިާރގަް ްއަނެއްކާްްއިއަޅުަގނޑު ްދަންނަވައިހަމަ ްވާހަކަ ްމަކުނުދޫގެ ްލާނަންވެސް ްވީމަސ6ްް، މިސާލަަކްށްް.ދުވަސް
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ްްއިނޭކުރެންދޫގަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްަމއްހަދަން ްަމއްސަލަތައްްްަސލަފައިކަީށގެ ްބަެއއް ްަވއިކަަރދޫގެ ްއެގޮތަށް. ،ްއޮތީ

ްކްލާސްރޫމު ްކްލާސްރޫމުތައްމިސާލަކަށް ްނުވަ ްއޮންނާނެް. ްނުް.އިތުރުކުރަން ްމަސައްކަތެއް ްއެ ފެށޭ.ްއަދިވެްސ

ްވަނީ.ްިބޑު ްބިޑުުކރެވިފަޔޯ ްމިހާރު ްއޯޕަނިްންމަރުޙަލައިްއެހެންނަމަވެސް ްކަމެއް ްކިތަންމެ ްވަނީ.ްމިކަހަލަ ހުރިްްއެބަގަޔޯ

ނޑުމެންްފައިސާްީދގެންްމި ނޑުެގްުސވާލަކީ.ްމިއަުދްއެއީްައޅުް،ވާނެތޯްަކންކަންްައވަސްްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްއަުޅގަ ގަ

ްރަްއޔިތުންނަށްްް،ކުރަންތޯތާއީދު ްފާްސކޮށްދީފިއްޔާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމި ްބޭނުންވޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރިން ްއެހުމުގެ ނޫންތޯ

ްޚި ްބޭނުންާވ ްދޭން ްބޭނުންވެފަް،ދުމަތްތައްއަޅުަގނޑުމެން ްކުރަންޖެހިފަް،ހުރިްއިަރއްޔިތުންަނށް ހުރިްްއިކޮްނމެހެން

ްކުރުމަށް ްފުއްދުަމށްް،ަޓކައިްްޚަރަދުތައް ްބޭނުންތަްއ ްދާއިާރގަް،ޓަކައިްްޒަރޫރީ ނުޑ ްައުޅގަ އޮތްްްމިްއިްމިސާލަކަްށ

ްމަކުނުް،ވަިއކަރަދޫ ްނޭކުރެންދޫ.، ްކޮންިސއުދޫގެ ްބޭނުންވާ ްމަރުަކޒުތަކަށް ްެއްިޞއްޙީ ްަވގުތަށް ްަވގުތުން މަަބލްސް

ްފޮނުވަ ްސިޓީއިމީހުންނަށް ްބޮޑު ްނޫނިއްޔާ ްދަންނަވާލަދަންނަވައިްދޭނެތޯ. ްއާދޭސް ްފޮނުވަިއގެން ްޖެހޭނީ.ްއެއް ްތިބެންތޯ ލާ

ްސުވާެލއް ްބޭނުންވާ ްކޮށްލަްނ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްރައީސް.، ްފާސްްޢިްއަޒތްތެރި ްއަޅުަގނޑުމެން ްފައިސާ ެވސްްްމި

ްކަމެއްްްކޮށްދީފާނެ، ްފެނިވަޑަިއގަންނަާވ ްކުރަްއވަން ްއެއީ ްޭބފުޅުންނަށް ްތިއްެބވި ްވެއްޖެްްމިތާ ްެއްއްޔާަކމަށް ްއެކަމަުކ .

ް ްޛަރީޢާ ްތިފައިސާގެ ްގޮތުގަްްއިން ްބަދަލެއްގެ ްޭއގެ ްރައްޔިތުންނަށް ްމީްްއިޭބފުޅުން ްގެއްލުންތޯ ްނޫނީ ްޚިުދމަތްތޯ ދޭނީ

ްސުވާލެްއ،އަޅުަގނޑުމެ ްއަހާލަންޖެހޭ ްހޮވާފަްްަރއްޔިތުންގެްްން ްރައްޔިތުން ްމިްއިމަޖިލީހަށް ްމެންބަރުން ތަނަށްްްތިބި

ްއަޅުަގނޑާފޮނުވާފަ ްހުންނައިރު ްމެންބަރުންްގައިމުްއި ްދާއިރާގެ ްައޅުަގނުޑގެ ްރިޔާޟުްވެސް ްސުވާލުކުރާނެ.ްދެންމެއަކު

ްފަދައިން ްވިދާުޅވި ްރިޔާޟުްއަޅުަގނޑުް،ވެސް ްވާހަވެސް ްބައެއް ްތާއީދުްެގ ްމިސާލަކަކުރަންކަތަކަށް ްހަމަް. ށް

އެކަމަުކްެއކަންްް.ކޮްށގެންްެއަކންްހިންގަނީނޭނގެްބަަޔކުްމީހުންނަށްްއައުޓްޯސސްްއަުޅަގނޑަކަށްް.ފަތުރުގެްނިޒާމުދަތުރު

ްެވއްޖެްނުވާ ްމިސްކިތްކަމަށް ްނުވަނީ. ްކީއްެވގެންތޯ ްބަލަންޖެހޭ ްއެަބ ްލާފައި،ްއޔާ ްޓިނު ްުފރާޅަށް ްއެއް އަެންއްްތަުކގެ

ް ްހުރީ ްޓިނުނުލެވި ްޢިއްފުރާޅަށް ްކަންތައްތައް ްބަލަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ަޒތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުަގނޑަށްްކީއްވެގެންތޯ.ްމީ

ްމަސައްކަތްް ްއެތާ ްނޫންކަން ްގޮެހއް ްސަުރކާރު ްއެއެނގޭ ްބަޔަކާކުރަީނ. ްސަުރކާުރން ްވެސް ްއެްްކަމަކު ހަވާލުކުރަނީ

ްނިންމުމަށް ްަވގުތަްށ ްވަގުތުން ްވަގުތަްމަސައްކަތް ްަވުގތުން ްެއ ްކަމަށްޓަކައި. ްނުނިޭމ ްއެކަން ްައޅަންޖެހޭްެވއްޖެްށް އްާޔ

ް ްވެްސްސަރުކާުރން ްަބޔަކާފިޔަވަޅުތަެކއް ްަހވާލުކުރާ ްކޮންޓްެރކްޓެްއގަްމަސައްކަތް ްކުެރވޭ ްއެއަްށްއެްއކޮށް ްއޮންނާނެ. ިއ

ްފިޔަވަުޅނޭޅިއްޖެ ްހަމަފިޔަވަުޅއަޅަންޖެހޭނެ. ްސަުރކާރު ްނުވީްއްޔާ ްބަޔަކަށް ްޢިއްޒަްތާކުންތާކުޖެހޭ ްރައީސް.ްނޫންތޯ ތްތެރި

ްމިއަދު ްވެްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްހަމަ 31ްްސް 18ްްޑޮލަރު، ްބަދަލުަގއި ްޖަހާފ31ްަޑޮލަރުގެ ްވެސްޑޮލަރު ްއި

ދެންްއިތުރަށްްވާނެތޯއޭ.ްޑޮލަުރގެްފަރަގަށްްހަދާނީްކިހިނެއްތޯއޭ.ްމިހާރުްނުވިކަމެްއ،12ްްއެްއަންނަްް.ފާސްކޮށްދެވިދާނެ

ްވާހަކަ ްނަރުދަމާގެ ްދައްކަނީ ްމި ްވިދާޅުވާދެން ްއެބަ ްރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިހާރުވެސް .ްް ްނިޒާމ41ްްުކަމަށްވޭ ނަރުދަމާ

ްތަޢާރަފުްރާއްޖެ ްއެބަ ްއަށް ްކިހިނެއްރަށަކަށ41ްްކުަރމޭ. ްނޭނގެ ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްގައިުމވެސްް. ްއަހަރުެގްްކަމެއް. މި

ް ްނޯންނާނެ ްވިދާޅުވަނ41ްީނަރުދަމާ،41ްްބަޖެޓަކު ްމި ްއެއް.ްދެން ްޖަހާފަ ްއަހަރާްމިްރަށަށް ްއަހަރަށޭ.ްމިއަންނަ އަންނަ
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ްނިންމައިދޭށޭް ްއެއްޗެހިަތއް ްހުރި ްޖަހާފައި ްމިހާރު ނޑުމެން ްރަީއސް.ްއަުޅގަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްވޭ ްނުވެސް ްއަދި ްދާން ހަމައަށް

ްކަމަކަށް.ް ްދައްކާނީފުރަތަމަ ްކިތައްްނަރުދަމާތޯ ްއަހަރު ްއަންނަ ްމި ްފަހުންނޭ ްބަޖެޓްް.އޭގެ ްވެސް.ްއަދި ްދައްކާނީ ްވާހަކަ

މިހާރުްް،ހުރިްފައިސާްއިެވސްްއަދިްމާްފަހުން.ްމިހާރުްދީފަްނީސާބަކަށްްވެްސްނުވެްސްދޭ.ްބަޖެޓުްހަދަންްފަށާހަދާްހި

ްފުރިހަމަ ްއޭތި ްގޮތަްށ ްހުރި ްކޮށްފަްފާސްކޮށްދީފައި ްބޭނުންުކރާށޭ. ްމަޖިލީހަށްްއިއަށް ްރައްޔިތުްނގެ ްއަންނާށޭ ް،ދެން

ްމެންބަރުންގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްްއަޅުަގނޑުމެން ްއެދެމޭ ްގޮތެއ31ްްގާތުން ްއެވެނި ްކޮށްދޭށޭ.ްނޫނީ ްމިކަން މިވެިންް،ޑޮލަރަށް

ްމިހާރުްފާސްކޮށްދީފަ ްހަދައިދޭށޭ.ްބުނަްށވާނީ ްކުރުމަށްފަހުގައޭހުްއިގޮތެއް ްޚަރަދުތައް ްމިހާރުގެްރި ްއާދޭހެއް ނުޑގެ .ްއަުޅގަ

ްބޭނުންވޭ ްދަންަނވާލަން ްހަމަ ްސަރުކާރަށް ްހުރިް.އޮތް ްދާއިރާެގ ނޑުެގ ްއިތުރުންްއަުޅގަ ްހުރިހާް،ކަންކަުމގެ ްާރއްޖޭގެ

ކަމަކުްއަުޅަގނޑުމެންްައއިްއސަްމިްތިބެނީްރައްޔިތުންެގްޙައްުޤގަިއްވާަހަކދައްކަންްދާއިރާތަްށްަވކިަވކިްންތަމްސީލުކުރިއް

ްރައްޔިތު ްދިވެހި ްޙައްޤުގަހުރިހާ ްނުވެފަްންގެ ްްސކޫލުތަކަށް .ް ްމިއީ ްކޮށްދޭށޭ. ްކަންތައްތައް ްހުރި ީސްއަސާް،ޒަރޫރީއި

ްއަމިއްލަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްދަންނަވަނީ. ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްމާްބޭނުންތަކުގެ ްހޯދާކަށްްއަށް ދައްާކްްމޮޅުތަކެއް

ްނުވެފަްވާހަކަތަެކއް ްދާއިރާގަްއިނޫން.ްސްކޫލުތަކަށް ްކޮށްދޭށޭ.ްޞިއްޙީ ްކަންތައްތައް ކަންތައްތައްްްހުރިްއިނުވެފަްއިްހުރި

ްވެސްްކުރަންްއެބައިްކުރަންޖެހޭ.ްހެޔޮްއަުގގައެބަްފަތުރުްޅުަގނޑުމެންްހަމަްދަތުރުްމަކީްއަފަތުރުގެްނިޒާކޮށްދޭށޭ.ްދަތުރު

އެބަްްރަްއޔިތުންނަށްްްއާޔްދިވެހިެވއްޖެްކޮށްދޭޭށ.ްނުވެްހުރިްކަމެއްްވެސްްފުރިހަމަްެއްނިޒާމުް.ޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް

ްފަހުގަކޮށްދޭންޖެހޭ ްކަމެއްްއި.ްއޭގެ ްމިވެނި ްކޮށްދޭނަކަމެްެއވެނިްް،ިތމަންނަ ްިޞއްޙީްއް ްބޯހިޔާވަހިކަމާއި މޭ.ްމިސާލަަކށް

ްމިއީ ްތަޢުލީމާ، ްކަންކަންްކަންކަމާއި ްއެިކްް.އަސާސީ ްކަންކަން. ްކޮށްދޭންޖެހޭ ްއަޔަސް ްސަރުކާރެއް ްޮކންމެ އެއީ

ނޫނޭ.ްްކަެމއްްަކންކަންްކުރަންްބުނާނީ.ްއެހެންނަމަވެސްްމީްވަކިްޕާީޓއަކަށްްނިސްބަތްވާްއާްގޮތަށްްއެްސަރުކާރުންްއެކި

ްޤައުމެްއގަް ްކޮންމެ ްދެެކވޭނީްްއިމީ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކަންތައްަތއް. ްކުރަންޖެހޭ ްހުްއޓަްސ ްމީހަކު ްކޮންމެ ެވސް

ްވިަޔސް ްނަޝީދަށް ްރައީސް ްވާަހކަ. ްޤައުމުގެ ްިވަޔސްް،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވަޙީދަށް ްރައީސް ްއަންނަން، ހުންނެވިްްދެން

ްހަމަ ްވިޔަސް ްއަސާސީްބޭފުޅަކަށް ްުކރަންޖެހޭ ްނޯންނާނެ.ްރައްޔިތުންނަށްްކަންކަމޭްމީ ްެވސް ްގޮތެއް ްރެެކވޭނެ .ްމިއަކުން

ްޒަޫރރީ ްބޭނުންވާ ްބޮޑަށް ްޚިދުމަތްތަކަކީް،އެންމެ ްއެހެންވީމާްއަސާސީ ްމީ. ްވެސް ްބަޔަކުް، ްކޮންމެ ްކުރަންޖެހޭނެ އެކަްނ

ްކޮށްދޭންޖެހޭނެ ްވެއްޖެްނުވާް.ތިއްބަސް. ްްއޔާކަމަށް ްވެއްޖެ، ްކަމަށް ްދުނުކޮްށދެވޭ ްމިހާރުގެްްއޔާ ްވަޑަިއގަންނަވާނީ. ރަށް

ކަމަކީްމިްމަޖިލީހަށްްފުރައްސާރަކުރުމާއިްއަމިއްލަފުޅުްކެްމޕެއިންކުރެްއވުމާ،ްއަމިއްލަފުޅުްސަރުކާރުންްހަމައެކަނިްކުރާހާް

ްޚަބަރުތައްކެމްޕެއިން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްހާލަތްތަުކގައި ްބައެއް ްހޯދުމަށް ްގޮތްތައް ްލިބޭނެ ްފަިއސާ ްބޭނުންވާ ްލިބޭްްކުރަން

ްއެބަ ްމަސަްއކަތް ްވެސް ްހޯދުމަށް ްފައިސާ ްގޮްތގޮތުން ްނަހަމަ ްަމއްސަލަްގޮތުަގއި ްއެއް ްއޭގެ ްަގއިމުވެސް ،ްެއއްްްކުރޭ.

ްދެކެވޭްެއއްްމައްސަލައަޅުަގނޑުމެންނަށްްޢާއް އަީކްްބިްޒގެްމައްސަލަކީ.ްނެކްސްއަްބިޒްގެްއިޝޫެއއްްމީްނެކްސްްމުކޮށް

ްއަންގާފަ ްނުކުރާން ްއެކަން ްއެް،ޮއއްވާްްއިކޯޓުން ްކޮރަޕްޝަނުން ްވަންނަންްއެންޓި ްމީހުންްްތަނަށް ްއެ ދިޔައިމަ

ްަމއްސަލަްއިްނުވައްދާފަ ނޑުމެްއޮތް ްއަުޅގަ ްތެޭރަގިއްންއެއް. ްއިސްވެރިްނގެ ްސަރުާކރުގެ ްމި ްގޮުތގަިއ ްލިބޭ ްޚަބަރު ނަށް
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ްއަ ްބޭބޭފުޅުންެގ ްކޮންމެވެސް ްކޮންމެވެްތޕުޅެއް، ްޚަބަރުްޭއގެން ްވާކަމަށް ްހިސާބެއްަގއި ްޚަބަރެއް.ްްސ ްހަމަ ްމީ ލިބެނީ.

ްއެކަންް ްކޮމިޝަނުން ްކޮރަޕްޝަން ްއެންޓި ްޔަޤީންކަމެއް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްެއަކމަކު ްނޭނގެ. އަޅުަގނަޑކަށެއް

ރައްޔިތުންނަްށްްދިވެހިް،މިކަހަލަްކަންކަން،ްހެންވީމާހުއްޓި.ްއެކަންްދަނީްކުރިއަށް.ްއެންްއެންގި.ްސަރުކާަރކުންްނުހުއްޓަ

ްޒަ ްފުއްދައިބޭނުންވާ ްކަންކަން ްރޫރީ ނޑުމެްންމި ްއަުޅގަ ްހަދައިދީފިްއޔާ.18ްްް،ޑޮލަރ31ްުދޭނަންތޯއޭ ްބަދަލުގައި ޑޮލަުރގެ

ްޑޮލަރު ްބާރަ ްއަންނަ ްދައްަކއިދޭީންކޮންގޮތަކަށްއެ ްރަްއޔިތުންނަށް ްފަަރގު ްގޮތުންތޯއޭގެ ްޚިދުމަތުގެ ްޯތއޭ. ްމިހާރުް. ުނވަތަ

ނޑުމެންްހަމަްރާއްޖޭގެްއިހުރިްކަންތައްަތއްްޮކންދޭނީްކޮންްއިނުވެފަ ްރަކުންތޯއޭ.ްމިާސލަކަށްްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސްްައޅުގަ

ްޚިދުމަތް ްއެިކ ްމިތަނަށް ްއަހަރުްކުރުމަށްއެތައް ްމިދިޔަ ްްޓަކަިއ ްހަނދާންވ15.4ްަވެްސ ނުޑ ްައުޅގަ ްބިިލއަނޭ 15ްނީ.

411ްހާސ15ްްްމިްދައްކަނީ.ްްއެއްްނޫނޭްތަކެްއގެްވާހަކަމަދުްާލރި،ްޖަހަިއގެންްންރުފިޔާްއަޕޮއިންޓުްކޮންމެެވސްްބިލި

ްދި ްކަމެއްމިލިއަން ްއެތައް ްދައްކަނީ. ްމި ްާވހަކަ ްރުފިޔާގެ ްޢިއްޒަތްތެރިްވެހި ްބަނދަރެްއްްވާނެ ްއާަދއިގެ ަރއީސް.

ދަެރއް.ްލެވޭނެްއާަދއިގެްބަނއިންްއަަޅއިްްމިލިއަންްރުފިޔާްާސޅީސް،ްފަންސާސްްއިން.ްްމިިލއަންްރުފިޔ41ްާެލވޭނެްއަޅައި

މާްއަާސސީްކަންކަެމްއްްހަށްްބާއްވަމާްހިންަގވާ.ްއެއަްށވުރެެވސްްއިްްމިްބަނދަރުތަކުގެްވާަހކަްދޭނެތޯ؟ކިތައްްބަނދަރުްހެ

ްދާއިރާގަ ްޞިއްޙީ ްކަންކަމަކީ. ްޞިއްޙީ ްދާއިާރގަްއިނޫންތޯއޭ ްައޅުަގނޑުގެ ްެވސް ްހަމަގައިމު ްޓެކްނީޝަނެއްްއި ލެބޯޓްރީ

ް ްބޮރޯކުރަންޖެހޭ. ްއެބަ ްރަށަކުން ްއެހެން ްކައިރި ްމިކަހަަލްނެތިގެން ްމަޖަލެއް. ްމިއީ ްޖޯެކއް. ްމިއީ ްރަީއސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ވަނަްއަހަުރގެްކުރީކޮުޅގެްާވހަކަްއެއްްނޫން.ްނޫނީްއޭެގ1978ްްވާހަކަދެްއކީމަްމިއަދުްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ.ްމިްދައްކަނީް

ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްެއއަށްވުެރްތަރަްއޤީވެއްޖެ. ނޑުމެން ްައޅުގަ ްނޫން. ްެއއް ްވާހަކަ ްލެބޯޓްީރްްކުރީގެ ްރަަށކުން ކައިރި

ޓެކްނީޝަނެއްްބޮރޯކޮށްގެންްމީހެއްގެްބްލަޑްްޓެސްޓެއްްހަދާފައި،ްސާމްޕަލެއްްނަގާފައިްއޭަންފޮނުވާލަންްކުރާްޚަރަދުްމާް

ްވުރެ.ް ްއަށް ްމަންފާ ްވުރެ. ްއަށް ްނަފާ ްލިބޭ ްމުޖުތަމަޢަށް ްމުޅި ްބެހެއްޓީމަ ްމީހަކު ްދާއިމީކޮށް ްއެތާނަގއި ބޮޑޭ

ނޑުމެންްމިްލުއިފަސޭހަކަމަށްް ވުރެ.ްމިއީްަހމަްހައިރާންވާންޖެހޭްކަންތައްަތއްްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމިައދުްވެސްްއަުޅގަ

ް ްއަންނަނީ ްމި ްދެން ްދައްކާފައި ްވާހަަކ. ްބޭނުންތަކުގެ ްކުިދކުދި ްޒަރޫރީ، ްއެންމެ 18ްްދައްކަނީ ޑޮލަރަްށ31ްްޑޮލަރު،

ްދަތުރުކުރޭ ްއެބަ ްމީހުން ްމިިލއަން ްެއއް ްކިޔާފަ. ްހަދައިދޭށޭ ްއެއަރޕޯޓުންް، ްރާއްޖޭގެ ްމި ްފަސިންޖަރުން ްމިިލއަން އެއް

ް ްއިތުރަށް ްއަތުން ްމީހެއްގެ ްޮކންމެ ްވަދޭ.ްމިއިން ްއެބަ ްމިތ12ްްާނުކުމެ ްކޮންމެހެން ްވާެނވަުރްއަޅުަގނޑު ްނެގީމަ ޑޮލަރު

ްކަ ްކިަޔއިދޭކަށްނުޖެހޭނެ. ްބޭފުޅަކު ްެއއްެވސް ްކިަޔއިދޭކަށްނުޖެހޭނެ. ްބޭފުޅުންނަކަްށ ްހުރިހާ ްެނގީަމްތިއްބެވި ލްކިއުލޭޓަރު

ް ްގުނަ ްމިލިއަން ްއެްއ ްއެނގޭނެ. ްބަދަލުކޮށްލީމ12ްްަހިސާބުހަދަން ްއަށް ްރުފިޔާ ްދިވެިހ ްފަރަގު ްއަންނަ ްއެ ހަދާލީމަ

ްސްކޫލްް ްކިތަްއކިތަްއ ްއޭގެން ްއެނގޭނެ. ްވެސް ްހެދޭނެތޯ ްެވްސ ްބަނދަރު ްކިތަްއ ްއޭގެން ްއެނގޭނެ. ްވެްސ ޖެހޭނެވަރު

ްއެނގޭ ްވެސް ްއިމާރާތްކުރެވޭނެތޯ ްދައްކަނީ. ްިމ ްނޫން ްވާހަކަަތކެއް ްކުދިކުދި ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ޑޮލަރެްއެގ12ްްނެ.

ްދައްކަނީ.ް ްމި 12ްްވާހަކަ ްތިބި ްމިތާ ްއައިސް ްތަނަށް ްމި ްގެންނަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފަަރގު ްމިތ77ްްާޑޮަލރެއްގެ މީހުން

ްބަ ްއަންނަ ްއޭގެން ްކުރީަމ ްކުރެވިދާނެ. ްވެސް ްާފސް ްފިތައިލައިގެން ްއަންދާޒާކުރެވޭތޯްބަޓަނަކަށް ްމީހުންނަށް ްކިތަްއ ދަލު
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ްދަންނަވާލަންް ްނިންމާލަމުން ްވާހަަކ ނޑު ްއަުޅގަ ްައނެއްކާެވސް ްއޭ. ްއަންދާޒާކުެރވޭތޯ ްރަްއޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްކިަތއް އޭ.

ްެއއަރޕޯ ްއަޅަމުންދާއިރު ްެއއްޗެހި ްއެއާޕޯރޓުަތކާ ްއެތަންމިތާނގައި ްއޮތް.ްރާއްޖޭގެ ްެއބަ ްެއއް ްވާހަކަ ްއެއް ޓުތަްއްބޭނުންވާ

ްއަަޅއިދޭންީވް ްމާފަރު. ްނ. ްނޫންތޯ. ްައޅައިދޭްނވީ ްެއއަރޕޯޓް ްފޮނަދޫ. ްއަތޮުޅ ްށ. ްމިާސލަކަށް ްެއއްބަްސވެފަިއ، އަޅަން

ނޫންތޯ،ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާްތަންތަނުގެްވާހަކަދެްއކުމުގެްބަދަލުަގއިްމިހާރުްއެއްބަްސވެފައިްހުރިްކަންކަންްކޮށްދީ،ް

ޑޮލަރުްހަދަިއދޭށޭްކިޔާފައިްބިލުްގެނައިމ31ްްަނުޑމެންްގާތަށްްލާރިްފާސްކޮށްދޭށޭްކިޔާފައި،ްނިންމަންވީނޫންތޯއޭ.ްއަޅުގަް

އަޅުަގނޑުމެންްކޮށްދޭނަމޭްމިހިރަްމިހިރަްކަންތައްތައްްވާނަމަ،ްޢިއްޒަތްތެރީްރައީްސ.ްނުކޮްށްއަނެއްކާްއިތުރަށްްކުރަން،ް

ްސު ްއަޅުަގޑުމެން ްއައިމަ ްބޭނުްނވެގެން ްއިތުރުކުރަން ްއެއް.ްފައިސާ ްޒިންމާ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއެއީ ވާލުއުަފއްދާނަން.

ްޙައްުޤގައިް ްޒިންމާދާރުކުރުވަން.ްރައްޔިތުްނގެ ްދައްކަން.ްސަރުކާރު ްމިކަހަލަ ްފޮނުވީ ްމިތަނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ރައްޔިތުން

ްފޮނުވާކަ ްފިތާފައި ްބަޓަނަށް ްފެހި ްއެއްެޗއްަގއި ްއަންނަހާ ްމިތަނަށް ްައޅުަގނޑުމެްނ ްނުޖެހޭ.ްވަކާލާތުކުރަން. ށެއް

ްސުވާލުް ްކުރާ ްރައްޔިތުން ްސުވާުލކުރާނެ. ނޑުމެންނާ ްއަުޅގަ ްރައްޔިތުން ްކުރާނަން. ްވެްސ ްސުވާލު އަޅުަގނޑުމެން

ްލިބެންް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޖަާވބު ްރައްދުކުރަނީ.ްއެެހންވީމާ،ްމިްސުވާލުަތކަށް ްމި ްމިއަުދގެްސަުރކާރަށް އަޅުަގނޑުމެން

ް ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހޭ ްޓީ.ވީތަކުންްއެބަ ްދެން ްފާްސނުކޮށްދިނީމަ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެވއްޖެްއޔާ ްކަމަށް ނުލިބޭ

ްއެއްެޗކޭ،ް ްމިވެނި ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްއެްއވެފައި ްީބޗަށް ްއާޓިފިޝަލް ްއެއްޗެހިނުޮގވާތި. ްދިމާލަށް އަޅުަގނޑުމެންނާ

ްކަމެ ްގޯހުން ްެއްއޗެކޭްނުޮގވާތި.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިތާނގައި ްޖާއިުޒްއެވެނި ްދެްއކުމަކީ ްއެްވާހަކަ ްހިނގައްެޖއްޔާ އް

ކަމެއް.ްކުރަންްވެސްްޖެހޭްަކމެއް.ްއެކަަމކުްޖުމްލަްގޮތެްއަގއި،ްމިތަނުގެްހުރިހާްމެންބަރުންނަށް،ްމިތާނގެްސްޓާފުންނާް

ްޢިއްޒަ ްގޮާވކަށެއް، ްނުޖެހޭނެ ްޮގަވއިފި. ްއަށް ްހެއްެދވިނުހެއްެދވި ްވެސް ްދިމާލަށް ްއަމީންޢާއްމާ ްަރއީސް.ްއެްއކޮށް، ތްތެރި

ްފާޑުފާޑުް ްނެތްމެ. ްނުވެސް ްމީހަުކ ްޭއގެ ްމިތާގައި ްތިބެ. ްއެނގި ްނުވެސް ްތިބެ. ްބަލާ ްވެސް ްނު ްގޮތް ްހިނގާ ްކަން މިތާ

ވާހަކަްމިްދައްކަނީްތަންތަނަށްްއަރައިގެންްމިތާނގެްމެންބަރުންގެްއިތުރުން،ްމިތާނގެްސްޓާފުންްވެސްްހިމެނޭްފަދައިން.ް

ްޢި ްކަންކަެމއް ްއެ ްއެންމެްންނުކުރެވޭނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބިލަކީ ްމި ްގޮތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. އްޒަތްތެރި

ްކަމަށްް ްއޮތް ްލިބެން ްއެއް ްމަންފާ ްއެއް، ްނަފާ ްމީގެން ނޑުމެންނަްށ ްއަުޅގަ ްވިސްނަިއ، ްފުންކޮށް ްދޭތެރޭ ްމިއާ ވެސް

ް ްމިދެންނެވި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެކަމަުކ ްނޫން. ްވެސް ްކަމެްއ ްނުކުރާްނވީ ްަގއިމުެވްސްވެއްެޖއްޔާ ްަޖވާބު ްސުވާލެްއގެ ހުރިހާ

ްީކްއވެޯތް ްހުރީ ްނުވެ ްކަންތައްތައް ްހުރި ްނުވެ ްރަށްރަށަށް ްބޭނުންވެފަ.ްއެ ްތިބީ ްރައްޔިތުން ްހުރިހާ ްދާއިާރގެ އަޅުަގނުޑގެ

ނޑާްުސވާލުކުރޭ.ްއަޅުަގނޑުްމިްދަްނނަވަނީްމިއަދުގެްސަުރކާރުގަ.ްސަރުކާރުންްހުށަހަޅާފައިްއޮ ތްްއެްމީހުންްއެބަްއަުޅގަ

ބިލެއްްބިލަކީ.ްމިތާްޢާއްމުްމެންބަރަކުްނޫނިއްޔާްއެހެންްޕާޓީއެްއގެްމެންބަރަކުްފަރުދީްގޮތަކުންްހުށަހަޅާފައިްއޮތްްބިލެްއް

ްައޅުަގނުޑް ްަޖވާބު ްމީގެ ްމިއީ. ްުސވާލެްއ ްދަންނަވާ ްއަުޅަގނޑު ްސަރުކާރަށް ްހުށަހެޅީމަ، ްބިލު ްމި ްސަރުކާރުން ނޫން.

ނޑުެގްދާއިާރގެް ނޑުެގްދާއިާރގަިއްމިްވަގުުތްއޮތީްބޭނުންވާނެްއަުޅގަ 4ްރަށް.3ްްަރއްޔިތުންނަށްްދިނުމަށްްަޓކައި.ްއަުޅގަ

ްނަޝީދުގެް ްދައްކާނަން.ްައޅުަގނުޑެގްއަޚް،ްމުޙައްމަދު ްއަުޅަގނޑު ްެވސް ްވާހަކަ ްއޮްތްރަށުގެ ރަށުން.ްއެހެންވީމާ،ްބާކީ
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ްދައްކަ ްމި ްވާހަކަ ްމާަވއިދޫގެ ްވައްދައިފި. ްގެންޮގސް ްއެރަށް ްއަށް ްތިބީްދާއިރާ ްމިއަދު ްރައްޔިތުން ްމާވަިއދޫ ނީ.

ް ްރައްޔިުތންނަށް ްމާވައިދޫ ްތިބި ްނޮޅިވަރަންަފރުގައި ްނޭޅ47ްްިނޮޅިވަރަންފަރުގަ. ްގެތައް ްއެ ްބޭނުންވޭ. ްއެަބ ްއިތުރަށް ގެ

ްތިންހަތަރުް ްރައީސް، ްޢިއްަޒތްތެރި ްތިބި ްއެބަ ްރަށުަގއި ްއެ ްސުވާުލކުރަން. ްއެބަ ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްކީއްެވގެންތޯ ހުރީ

ްބައިިތއްބާފަިއްޢާއި ްއުއްމީުދގައި ްތިބި،ްބަދަލުވާނެކަުމގެ ްުޒާވންވެފައި ްއަދި ްއުެޅވުނީތީެވ،ްއޭރުަގއި ްގޯތީަގއި ްމުސްކުޅި ލާ

ްއެންމެްން ްގޭަގއި ްމުސްކުޅި ްނުވަަތ ްއެންމެން ްގޯީތގަިއ ްމުސްުކޅި ްނުދީ، ްގޯްއޗެްއ ްއިތުރު ްމީހުންނަށް ްެއ ބަދަލުނުވެ،

ް ްއެަބ ްެއއް ްޢާއިާލ ްއެަތއް ްނެތުނީތީވެ،އަލަށްްދިރިއުޅުނު ްގޯްއެޗއް ްކުީރަގިއ ްއެްއކަލަ ްފަހު ްބަދަުލވުމަށް ްމިއަދު ތިބި.

ްރައީސް.ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްިތބި. ްއެބަ ްުޒވާނުންނެއް ްއެތައް ްތިބި ްނުލިބިފައި ްގެދޮރު ްމީހުންނަށް ްމި ްރަށުން ބަދަލުވި

ްގޯިތގެ ްޒުވާންނަށް ްދެންނެވި ްމި ްކޮންއިރަކުންޯތއޭ ްުސވާަލކީ ްމިއަދުގެ ްެއްއަޅުަގނުޑގެ ްއަޅުގަނަޑުމެން، ްލިބޭނީ. ދޮރު

ްގޯްއޗެްއް ްނުދިނަސް، ްގެެއއް ްވަރިހަމައޭ ްތިމަންނަމެންނަށް ްބަލައިދޭށޭ. ްވިދާުޅވޭ ްއެބަ ްގާތުަގއި ްައޅުަގނޑު ްއެބަ ކުދިން

ްޒަރޫރީް ްއެހާ ްތިބި. ްއެބަ ްވެސް ްބޭފުޅުން ްތިއްެބވި ްއެަވރުގައި ްއަަޅއިފާނަމޭ. ްވެސް ްގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދޭށޭ. ވެސް

ްޚިދުމަެތއް.ްބޭނުންތަ ްއަސާސީ ްަޒރޫރީ، ްބޭނުމެއް. ްޒަރޫރީ ްބޯހިާޔަވހިކަމަކީ ްދައްކަނީ. ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވާަހކަ ކުގެ

ްއަސާސީް ްޚިދުމަތަކީ ްތަުޢލީމުގެ ްޚިދުމަތެއް. ްއަސާސީ ްޚިދުމަތަކީ ްޞިއްޙީ ްފޯރުޮކށްދޭންޖެހޭ. ްައޅުަގނޑުމެން އެކަން

ށިެގންްއެހެރީްދެވަނަްބާބުްފުރިހަމަކޮށްްއެްއޮތީ،ްެއއްކޮށްްެއްވަނަްމާއްދާްއިންްފ16ްެޚިދުމަތެއް.ްމިްޤާނޫނުއަސާސީގެް

ްދައުލަތުން،ް ްކޮންމެހެން ްމިއީ ްފަރުވާާއ، ްޞިއްޙީ ްބޯހިާޔަވހިކަމާއި ްޭއގެތެރެއިން ްވާހަކަ. ްޙައްޤުަތކެްއގެ ްއަސާސީ އޮތީ

ްމި ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަންތައްތައް ްމަޖްބޫރު ްކޮށްދޭން ްނަމަވެސް ްއޮތް ްސަރުކާރެއް ްބަޖެޓެއްްްކޮންމެ މަޖީލީހުން

ްނޫން.ް ްއުދުހޭނީކީ ްއެަތއްމިތަނަށް ްގޮސް ްފާސްކޮށްދިނީމަ ްމި ްޓަަކއި. ްކުރުމަށް ްކަންތައްތައް ްމިހިރަމިހިރަ ފާސްކޮށްދެނީ

ނުޑގައިްއެކިްގޮތްގޮތަށްްޮރގުްހުރަސްކޮށްްއަަޅއި،ްއެއްަރށުންްއަނެއްްރަށްރަށަށްްއަރަިއ،ްބައެއްްރަށްރަށްްއޮންަނކަްން ކަ

ނޑުމެންްމީތިްފާސްޮކށްދީފާނަން.ްއެކަމަކުްކުރިންްްވެސްްނޭނގި ދަތުރުކުރާީނކީްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްިމއީްއަުޅގަ

ނޑުްުސާވލުކުރަމުންްއިށީންނަން.ްޝުކުރިއްޔާ.ް ްހުރިްކަންތައްތައްްކޮށްދޭނީްޮކންއިރަކުންތޯްއަުޅގަ

ް

ްން:ްމަދުްޒުބައިރުްވާހަކަދެްއކެވުްދުވާފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައް

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްޝުކުިރއްޔާ ްޢަލައިކުމް. ްއަްއސަލާމް ދިވެހިރާއްޭޖގ78/7ްްެ`.

ްޤާނޫނަށްް ްނެގުމުގެ ްޗާޖު ްސާރިވސް ްެއއަރޕޯޓް ްއަތުން ްފަސިންޖަރުންގެ ްފުރާ ްބޭރަށް ްއިްނ ްާރއްޖެ އެއަރޕޯޓްތަކުން

ްނަތީޖާ ްނުކުންނަ ްއިޞްލާޙުެގްސަބަބުން ްލަފާކުެރވޭ.ްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއަޅުަގނޑަށް ްަކމަށް ްހިނގައިދާނެ ރަނަގަޅުނުވެ

ރާއްޖެްއިންްފުރާްބިދޭސީންގެްއަތުންްމިހާރުްސަރވިސްްޗާޖުގެްގޮތުަގއިްނެގޭްފަިއސާގެްއަދަދުްގާތްަގނަޑކަށްްދެގުަން

ްނުރަނގަޅު ްބަދަލުަގިއ ްހާސިލުވުުމގެ ްލަޑުަދނޑި ްބޭނުންވާ ްހާސިލުކުރަން ްިދއުމުން ްއިތުުރވެގެން ްއެްއްްއަށް ނަތީޖާ

ްވަރަށްް ްއެހެންނަމަވެސް ްރީތި، ްނިކަން ްޤައުމަކީ ްމި ްލަފާުކރެވޭ. ްައޅުަގނޑަށް ްކަމުގައި ްކަމެްއ ްެއކަށީގެްނވާ ދެއްކުމަކީ
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ްކުއްލިއަކަްށް ްހަމަ ްއަެގއް ްނެޭގ ްޚިދުމަތުން ްވާއިރު، ްތަނަަކށް ްމަޝްހޫރުވެަފއިވާ ްގޮުތގައި ްމަންޒިެލއްގެ ްބޮޑު އަގު

ްދެގުނަ ްޭއގެ ްަރއީސް.ްްގާތްަގނޑަކަށް ްފާހަގަުކރެވޭ.ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަމުގައި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބޮޑުވުމުކީ ައށް

ްބިދޭސީް ްކޮންމެ ްގޮތަކީ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް ްނަންބަުރ ްެއއްވަނަ ް)ހ(ގެ ްމާއްާދގެ ްއެއްވަނަ ްޤާނޫނުގެ މި

2113ްޖުލައ1ްްިމިްޤާނޫނަށްްޢަމަލުކުރަންްފަށާނީްްެއމެރިކާްޑޮލަރުގެްއަގުްެނގުމަށް.ްއަދ31ްިފަސިންޖަރެއްގެްއަތުންް

އެމެރިާކ18.51ްްވަނަްދުވަހުންްފެށިގެންްކަމަށް.ްމިހާތަނަށްްފުރާްކޮންމެްބިދޭސީްފަސިންޖަރެއްގެްއަތުންްނަގަމުންދަނީް

ްތަކްލީފަ ްބޮޑު ްެވގެްނދާނީ ްމިކަން ްފަރާތްތަކަށް ްެއ ްބޮުޑވުމުން ްމިހާ ްުކްއލިއަކަށް ްާވއިރު، ްކަމަށް ކަށްކަންްޑޮލަރު

ްއިޞްލާޙުެގް ްދާނަމަ، ްއިތުުރކުރަމުންުކރަމުން ްމިންވަރެއް ްކުަޑ ްދޭތެރެދޭތެރެއިން ްނަމަވެސް ްފާހަަގކުރެޭވ. އަޅުަގނޑަށް

ްފާހަގަކުެރވޭ.ް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަުމގަިއ ްައެގއް ްބަލައިގަެނވޭނެ ްމީހަކަށްމެ ްކޮންމެ ްއަދަދަކީ ްއޮްތ ްމި ްހުށަހަޅާފަިއ ގޮތުަގއި

ްޚި ްަރއީސް. ްފަތުރުވެރިކަުމގެްޢިއްޒަތްތެރި ްރާއްޖޭެގ ްިމ ްބަދަލުތަކުން ްބޮޑެތި ްއަްނނަ ްމިހެން ްއަގުަތކަށް ދުަމތުގެ

ްފަތުރުވެރިކަމަްށް ްފާހަގަކުރެޭވ. ްައޅުަގނޑަށް ްކަމުގައި ްކަމެއް ްއެކަށީގެްނވާ ްކުރުމަކީ ްއަސަރެއް ްނޭދެވޭ ސިނާޢަތަށް

ގުޅުންހުރިްކަމެއްްިނންމުމަށްްވިސްނާއިރު،ްދެކޮުޅްްހީނަރުކަމެއްްކުޑަްހިނދުކޮޅަަކށްްނަމަވެސްްއަތުވެދާނެްފަދަްކަމަކަށް

ްއެއްް ްލަފަ ްއަޅުަގނޑަށް ްކަމުގައި ްކަމެއް ްދެކޮޅުޖެހޭނެ ްނިންމުމަކީ ްބަލަިއގެން ްއެއްކޮޅު ްކަންތައްތަކުގެ ބަލަންޖެހޭ

ްރާއް ްފަތުރުވެރިން ްފަތުރުވެރިކަން. ްކުކުަޅކީ ްއަޅާ ްރަންބިސް ްޤައުމުގެ ްމި ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއައުންްނުކުރެވޭ. ޖެ

ކޮށިެވއްޖެްނަމަްރަންބިސްްމަދުވާނެ.ްރަންބިސްްލިބުންްމަދުވެއްޖެްނަމަްދިވެހިންގެްއަނގަްއާއިްއަތާްދިމަލެއްްނުވާެނ.ް

ްހުރިް ްފަތުރުވެިރކަމަށް ްރާއްޖޭގެ ްމި ްކަމަކީ ްއަނެއް ްވިސްނާލަންޖެހޭ ްއަނެްއކޮޅުން ްއޮްތއިރު ްމިހެން ްކަންތައްތައް މި

ްދު ްދުވަހެއް ްމިފަދަްގޮންޖެހުންތައް. ްއެކު ްހުރުމާ ްިމހެން ްމިކަންތައްތައް ްހުރަސްތައް. ްކުރިމަތިވަމުންދާ ވަހަކަށް

ްައޅުަގނޑަްށް ްކަމަށް ްކުރިަމތިވެދާނެ ްހުރަސްތައް ްޮގންޖެހުމާއި ްއިތުރު ްސިނާޢަތަށް ްނާޒުކު ްމި ްސަބަބުން އިޞްލާޙެްއގެ

ްާޔ.ްލަފާކުރެވޭތީްމިްއިޞްލާޙަށްްާތއީދުނުކުރާނެްވާހަކަްދަންނަވަްނ.ްޝުކުރިއް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމެންބަރުްޢަބްދުްމާފަންނުްހުޅަނގުްދާއިރާގެ

ްރަޝީދުް ްރިޔާޟު ްެމންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްވިލުފުީށ ްސަރުކާރުން ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްއިތުރު ްއާމްދަނީ ްގޮތުން ްބެހޭ ްދޮރޯއްޓާ ްމައި ްރާްއޖޭގެ ްބިލަކީ ްބަޖެޓަްށްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްދައުލަތުގެ ްވެގެްނ، ކުރަން

ްެއީއް ްވޭ. ްއެބަ ްއެއް ްމަްއސަލަ ްކަންބޮުޑވާންޖެހޭ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްބިލެްއ. ްހުށަހަޅާފައިވާ ްއިތުރުކުރަން އާމްދަނީ

ްމިް ްބޮޑުކޮށްލަން.ްމިއީ ްައދަދު ްޓެކްްސގެ ްެޓކްސްެގްޕަސަންޓޭޖުތަކާއި ްއެނގެނީ ްވެސް ްސަރުކާރަަކށް ްކޮންމެ އަބަދުވެސް

އްޖޭަގއިްކަންބޮުޑވާންޖެހޭްމައްސަލަްެއއް.ްމައުމޫނުްޢަބްުދލްޤައްޔޫމުގެްވެރިކަންްނިމި،ްމުޙައްމަދުްނަޝީދުގެްވެިރކަންްރާ

ނޑުމެންނަށްްއެންމެްފުރަތަމަްވެސްްފެނިގެންދިޔައީްމިްރަްއޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްް ްއަުޅގަ ޑޮލަރަްށ18ްްފެށުމާްއެކުްވެސް

ްބޮޑުކުރަންެވގެން،ްެއައރޕޯޓް ނޑުމެްންްޓެކްސް ްއަޅުގަ ްދުވަހު ްމައްސަލަ.ްއެ ްހުށަހެޅި ްބޮޑުކުރަންވެގެން ްޗާޖު ސަރވިސް
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ް 18ްްފާސްކުރީ، ްދިވެއްަސކަށް ްބޭުރމީހަކަށް. ްަރއީސް،12ްްޑޮލަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްތެރެިއން. ްއުސޫުލގެ ްއެ ޑޮލަރު.

ްނި ްމިކަން ްވަގުުތގަިއ ްފަހު ްއެްނމެ ްެދއްިކޔަސް ްއެއް ްވާހަކަ ްކޮންމެ ްމިތާ ްބޮޑުކުރަންެވގެންްއަޅުަގނޑުމެން މިގެންދާނީ

ްރެކޯޑަްށް ްހަމަ ްެއކަމަކު ްކަންޭނނގެ. ްގޮަތކަށް ްއެްއބަސްވެފަިއވާ ްކަމުގައި ްމި ްލީޑަރުން ްޕާޓީތަުކެގ ްސިޔާސީ ބޭނުންވާ

ްއާމްދަނީް ްޤައުމުގެ ްނޫނޭ. ްކަމެއް ްހެލްދީ ްއެހާ ްޤައުަމކަށް ްމިއީ ްބޭނުންވޭ ްދަންނަާވލަން ނޑު ްއަުޅގަ ޓަކައި

ްއާމް ްއެކަަމުކްބޮޑުކުރަންޖެހޭނެ. ްޖެހޭ. ްއެބަ ްވެސް ްއިތުުރވާން ްއާމްދަނީ ްޓަކައި. ްޚިދިމަތްދިނުމަށް ްބޮޑުވާންޖެހޭ ދަނީ

ްޯކއްެޗއްޯތް ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްނުތިބެވޭނެ ްމިގޮތަކަށް ްފެލާލަފެލައިލާ، ްއެއްދިމާލަކުން ްއަބަދު ްހަމަ އިތުރުކުރާއިުރަގއި

ް ްތިބި ްކިަޔަވއިގެން ްކޯއްޗެއް ްތިބީ. ްދަސްވެފައި ްކުރަްންމިއަދު ްކަމެއް ްއާ ްކީްއވެގެންތޯ ްއެތިބީ. ްކެބިނެޓުގައި ބައެްއތޯ

ނޭނގިގެންްއެްއުޅެނީ.ްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްމިއީްކަންބޮޑުވާންޖެހޭްމައްސަލަްއެއް.ްމިްރާއްޖޭގެްކެބިނެޓުަގއިްއެްތިބީް

ް ްއެހެން ްނޫން ްޓެކްސް ްވަކާލާތުކުރައްާވ، ްކަމަށް ްބޭފުޅުން ްޤާބިލު ްޢިލްމީ، ްރާއްޖޭގަިއްތަންދޮރުދަންނަ، ްމި ގޮތްގޮތުން

ްތިއްަބަވއިގެްން ްކެބިނެޓުަގއި ްައއިސް، ްވާހަކަދަްއކާފަިއ ްބޭފުުޅން ްތިބި ްފޯރަމްތަކުަގއި ްެއކި ްއިތުރުކުރާނެކަމަްށ އާމްދަނީ

ްމިް ްވެސް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްކަެމްއތޯ. ްނޭނގޭ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއުޅެނީ ްމި ްކުރަން ްކުަރނީ. ްމި ްކޮންކަމެއްތޯ މިހާރު

ްއެން ްއޮީތްރާއްޖޭަގއި ްމި ްމިކަން ްބަދަލުގެނައުމުން ްޤާނޫނަށް ްމި ްބަދަލުގެންނަންޏާ ްޤާނޫނަކަށް ްއިން ްފަސޭހަ މެ

ްގެންނަންް ްފަސިންޖަރުން ްމިލިއަން ްެއއް ްދަންނަވައިލާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެކަމަކު ހައްލުވެފަިއކަން.

ޓުންްރާއްޖެްއަށްްނުގެނެވުނުއިރުަގއިްދެންްކޮންްވާހަކަްބުނިްކެބިނެޓުގެްވަޒީރަށްްެއްއްމިލިއަންްފަސިންޖަރުން،ްޓޫރިސް

ް ްނުޖައްސަވައޭ. ްބޭފުޅުން ްއެ ްއެއްޗެއް ްނޫން ްފޮޑި ްޖަމަލު ްހަމަ ްދަްއކާކަށްހޭ. ްބުނެފަިއ14ްްއެއް ްކުއްޔަށްދޭން ިރސޯޓު

ކުެރވުނުހާްވެްސްްއެކަންްނުކުެރވުނުްވަޒީަރކުްުނވާނެްމިނިސްޓްރީްއޮފްްޓޫރިަޒމްކަމުގެްމަޤާމުަގއިްހުންނާކަށް.ްއޭނައަށްް

ްމަސައްކަތްކުރީ.ްމިއަދުް ްހަލާކުކުރަން ްކަމެއް ްހުރިހާ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްގެނެސްގެން ްބަޔަކު ްކިޔާ ްއާތަރްބްރަދާސް ްއެ ކަމަކީ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެވެނީ. ްމި ްއިންޒާެރއް ްފަތުުރވެރިކަމަްށ ްއަނެއްާކވެސް ްކަމަކީ ްމިކުރާ އަނެއްާކވެސް

ްގޮތުަގއި ްޗާޖަށ31ްްްްޤަބޫލުކުރާ ްސަރވިސް ްެއއަރޕޯޓް ްވަންޏާމު، ްކަމަށް ްއަރައިފި ްޓެކްސް ްރާއްޖޭގެ ްމި ޑޮަލރަށް

ް ްއަންނާނީ ްއަށް ްރާއްޖެ ްނެތް ްކަމެއް ްބަލާނެ 7ްްއަރައިފިްއޔާ ްނިމޭއިރު. ްއަހަރު ްޓޫރިސްޓުން ލައްކ7ްްަލައްަކއެއްހާ

ހަދާފައި،ްއެްެގސްޓުހައުސްތައްްހެދިްމީހުންްްޓޫރިސްޓުން.ްދެންްއަޅުަގނޑުެމންްރާއްޖެތެރޭްރަށްރަށުގައިްެގސްޓުހައުސް

ދަރަނިވެރިކޮށްލީމާްއެކަންްހަްއލުވީތޯ؟ްއެއީތޯްކަްނކުރަންވީްޮގތަކީ.ްގެސްޓުހަުއސްްހަދާްމީހާްއަށްްނަފާލިބޭނީްމިްރާއްޖެް

ްހިނަގއްޖެ ްެވގެން ްކަންަކން ްގޮތަކަްށ ްއިތުރުނުވާނެ ްފަތުުރވެރިން ްއިތުރުެވގެން. ްފަތުރުވެރިން ްއަންަނ ނަމަްްއަށް

އަޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާްގޮތުަގިއްގެސްޓުހައުސްްހަދާްމީހާްދަރަނިވެރިވާނެ.ްެއއީްމަސްދޯނިްހެދިްމީހާްވެސްްދަރަނިވެރިވިް

ްވެސްް ްމީހާ ްހަދާ ްގެްސޓުހައުސް ްއެހެްނވީމާ، ްދަރަނިވެރިވީ. ްވެސް ްމީހާ ްހެދި ްމަސްދޯނި ްނުބޭނުނީމާ ްމަސް އުސޫލުން.

ްފަތުރުެވރިކަ ްކަމަށްްދަރަނިވެރިެވގެންދާނެ. ްހިމެނޭ ްތެރޭގަިއ ްސިާޔސަތުެގ ްސަުރކާރުެގ ްބިރުތަކެއް ްހުރިހާ ްހުރި މަށް

ް ްނުުކރަން ްްޤަބޫލެއް ނުޑ ްއަުޅގަ ްަރއީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްތަަރއްޤީކުރަްނ31ްްވަންޏާމު. ްއެއަރޕޯޓް ްނަގަނީީކ ްމި ޑޮލަރު
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ްޤާނޫނު ްވަރަށްްސާފުކޮށް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްތަރައްީޤުކރަންްނަގާ ްބަޔާންކޮށްދޭންޖެހޭނެ،ްކަމަކަށް.ްއެއަރޕޯޓް ްފަހަރު ްމި ގައި

ް ްއެކަންޏޭ.ްމި ްދެއްކުމަށް ްލޯނު ްލިބޭ ްަފންޑުން ްުކވައިތު ްޚަރަދުކުރެވޭނީ ްއަްށ31ްްމި ްޚަޒާނާ ްދައުލަތުގެ ްސީދާ ޑޮލަރަކީ

ްމިސާލަކަށްް ްސަރުކާރަކުން، ްއަންނަ ްދެން ްދެވިގެންނުވާނެ ްމި ްބަޔާންކުރަންޖެހޭނެ. ްޮގތުގައި ްއެއްޗެްއގެ ްވަންނަންޖެހޭނެ

ް ްދޭ ްޖީ.އެމް.އާރަށް ްދިނުމަށްފަހުގައި ްއެއަރޕޯޓް ްފަރާތަށް ްނިންމައިގެން،ްއެ ްދޭން ްެއއަރޕޯޓް ޑޮލަުރ27ްްޖީ.އެމް.އާރަށް

ކަމަށް.ްވަޙީދުްވެސްްވަރަށްްމޮޅުވާނެ.ްމިްދެންނެވީްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް،ްމިްޤައުމުގެްރައީސްގެްވާހަކަ.ްމިހާރުްއަާރް

ސްްވަރަށްްމޮުޅވާނެ.ްޭއނައަށްްއެނގޭްޖީ.އެމް.އާރުްޭބރުނުވާކަންްެވސް.ްޖީ.އެމް.އާުރްހުންނެވިްރައީސްގެްވާހަކަ.ްޭއނަްވެ

ްކުރިމަތިލާފައި،ް ްރާއްޖޭގަިއ ްމި ްއެނގޭ. ްރަނގަޅަށް ްވަރަށް ްއަްށ ްއޭނަ ްވެސް ްައންނާނެކަން ްއެނބުރި ްއަށް ްރާއްޖެ މި

ނަޝީދުްވެރިކަމަށްްއައިސްފިްކަމަށްްވަންޏާްްރިޔާސީްއިންތިޚާބަށްްކުރިމަތިލާފައިްތިބިްފަރާތްތަކުގެްތެރެިއންްމުޙައްމަދު

ްމަނިކުް ްޙަސަން ްވަޙީދު ްމުޙައްމަދު ްދެން ްއަންނާނެ. ްއެނބުރި ްޖީ.އެމް.އާރު ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްސައްތަ ްއިން ސައްތަ

ްކަމަށްްަވންޏާް% ނޑުްޔަޤީްނކަންްދޭނަންްޖީ.އެމް.އާރުްއެނބުރިްއަންނާނެކަމުގެ.ްދެްނ75ްްވެރިކަމަށްްައއިސްފި އަުޅގަ

ލީޑަރުންނަށްްބަަލއިފިްކަމަށްްވަންޏާމު،ްޭއގެތެރެިއންްކިރިޔާްވެސްްއެކަުމގެްއިްޚލާޞްތެރިކަމެއްްހުރިްއޔާްހުީރ3ްްްތިބި

ްތިބިް ްވެފަ.ްއެހެންވީމާ،ްދެން ްވަޢުދެއް ްވަނީ ްބޭފުޅާ ްއެ ްއަށްްނުގެންނަން ްރާއްޖެ ްމި ްއިބްރާހީމްގެ.ްޖީ.އެމް.އާރު ޤާސިމް

ްިޢއްޒަތްތެިރްރައީސް ްއަޔަސް ް،ްލީޑަރުން ްކަމެއް.ްމި ްއެކަީށގެްނވާ ްއައުމަކީ ްޖީ.އެމް.އާރު ްއަށް ްރާއްޖެ ޑޮލަރަީކ31ްްމި

ްމިއަްށް ްކުެރވޭކަށް.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްނެތް ްތާއީދެއް ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްވަންޏާމު ްކަަމށް ްފައިސާ ްދޭ ޖީ.އެމް.އާރަށް

ްސެޕްޓެމްބަރް ްކުރެވުނަސް ްދެން ްސެޕްޓެމްބަރ7ްތާއީދުކުރެވޭީނ، ްފަހުން. ްއާމްދަނ7ްީގެ ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްހިސާބަށް އާ

ްސެޕްޓެމްބަރް ްއާމްދަނީ ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްއިތުރަކަްށ ްދެން ްަބޔާންކުރެވިފަ. ްއޮންނާނެ ްގޮތްތައް ްކުިރއަކުްނ7ްލިބޭނެ ެގ

ްއިތުރުްއާްގޮތަކަށްްހޯދާނެްކަމެއްްނެތް.ްއިތުރުްގޮތަކަށްްހޯދައިދޭންްފުރުޞަތުްވެސްްދީގެންނުވާނެ.ްއެއީްސަރުކާަރކަށް

ްކޮށްދެވިަފއިނުވާީތވެ.ް ްއަލަށް ްވެްސ ްމިއަހަރުަގއި ްއަދި ްެވސް ްއަހަުރގައި ްވޭތުވެިދޔަ ްރަްއޔިތުންނަށް ްކަެމއް އެްއވެސް

ް ްމި ްަރީއސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްރާއްޭޖގ31ްްެއެހެންވީމާ، ްތަރައްޤީނުކޮށް، ްދޮރޯިށ ްމައި ްާރއްޖޭެގ ްަނަގއިގެން ޑޮލަރު

ައސާސީ،ްޢުމްާރނީްޚިދުމަތްތައްްނުދީ،ްައޅުަގނޑުމެންގެްޓޫިރޒަމްްހީނަރުާވްރަށްތަކުގަިއްތިބިްރާއްޭޖގެްަރއްޔިތުންނަށްް

ނޑަކީްޢާއްމުްގޮތެްއަގއިްދައުލަުތގެްއާމްދަނީްއިތުރުކުރުމަށްް ނޑެއްްނޭދޭނަން.ްއަުޅގަ ކަހަލަްކަމެއްްކުރިމަތިވާކަށްްައޅުގަ

ްަވކާލާތުކު ްައޅުަގނޑު ްއެކަމަކު ްމީހެއް. ްވަކާލާުތކުރާ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއާމްދަީންޓަކައި ްގޮްތގޮތަށް ްއާ ްއަބަދުެވސް ރަނީ

ް ްތާއީދެއްނުކުެރވޭ. ނޑަަކށް ްއަުޅގަ ްއިތުރުކުރާކަށް ްއާމްަދނީ ްބޮުޑކޮށްލަިއގެން ްއަދެއް ްއޮންނަ ްއަބަދު އެީއ،ްއިތުރުކުރީމަ.

ްނޫންްބަޔަކުއުފެއްދުންތެރިްއެީއްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްްްނޏާވަްކުރަންެވއްޖެްކަމަށްްކޮންމެްއަހަރަކުްއެގޮތަށްްކަްނތައް

ޖިލީހުގައިްތިބީްބަރުހެލިްމިްރާއްޖޭގެްވަޒީރުްނގެްމަް.ކަންްދޭހަކޮށްދޭްނިޝާނެއްގެްަވޒީރުންގެްމަޖިލީހުގައިްތިބިމިްރާއްޖޭ

ްެއއީކަބައެއް ްމީ. ްނިޝާނެއް ްދޮޅުްބޭފުްއެްްންދޭހަކޮށްދޭ ްބަރާބަރު ްައއިްއަހަރުްޅުންނަްށްއެނގުނީ ްފަހުންްެވގެން 31ްތޯ

ްބޮޑުކުރަންޖެ ްއެހޭނެޑޮލަރަށް ްއާްކަން. ްކީއްެވގެންތޯ ްރައީސް،ްސިޔާސަތުްބޭފުޅުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުގެެނވުނީ. ތަކެއް
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ްއެ ްިސޔާސަތުބޭފުްކީްއވެތޯ ްމަސްވެރިކަމުގެ ްޅުންނަށް ްއާގެތަްއ ްބެހޭ ްޓޫރިޒަާމ ތެްއްސިޔާސަްނެސްނުދެވުނީ.

ްކޮ ްތާަބއިގެނެސްނުދެވުނީ. ްބެހޭްޑްތޯ ްޓޫރިޒަމާ ްޕްލޭން ްރާއްޖެްތޯބައިކޮް؟މާސްޓަރ ްމި ްރައީސް، އިންްްޢިއްޒަތްތެރި

ްއިްވަތަިނއްޔާްގާތޯްދިރާއިކޮބަް؟އިންްކުރަންޖެހޭްކަންތައްތައްްރާޓަކަިއްކޮންސްޓްރެކްޝަންްދާއިްއާމްދަނީްއިތުރުކުރުމަށް

ްޓެކްސްް ްކުރަންޖެހޭ ްވިްއކާލީމަްއިކޮބަްް؟ވާހަކަްގެްއިން ްިހއްސާ ްކުންުފނިތަކުގެ ްރާއްޭޖގެ ްމި ްކުންުފނިތަކަށް ްބޭުރ ްތޯ

ދެންްހަމަްއައިސްްް،ކަންތައްަތްއްނުކޮށްްއެހެްނވީމާ،ްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް،ްމިް.ތަށްްނަގަންޖެހޭްވަރުާވެގްވާހަކަދައުލަ

އެެކްއގެްްނގޭނެ.ްގްރޭޑުއެއީްކުޑަކުއްަޖކަށްްވެްސްއެްްށލަންބޮޑުކޮްއަށ31ްްންނަްއެއްޗެއްްއަށްްއ18ްޮކޮންމެްފަހަރަކުް

ްދިނަ ްޤާނޫނު ްމި ްއަތަށް ްތިމަންނަކުއްޖަކު ްބުނާނެ ްއެްސް ްތިއަށްްވެސް ްބޮޑުޮކށްލަންވީނޫންހޭްނގޭ ްްތަން ްށް.އަސަތޭކަ

ްއކަްލ5ްަް.އަންނަންޏާ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްމިލއަން.ްއެއްްިމލިއަންްމީހުންްްސަތޭކަށްްބޮޑުކޮށްލީމަްލިޭބނެްއަސަތޭކަް

ޓަަކިއްްސްޓުންްައއުމަށްރިޓޫްއަށްްމިްރާއްޖެްރާއްޖެއަކަށް.މިލިއަންްމީހުންްމިްްއެއްްންނާނެްމީހުންްދެންްއަންނާނީ.ްނާ

ް ްފުރަތަމަ ްއާއިްހުރި ްަޗއިނާ ްބޭނުންކޮށްގެން ްވިޔަފާިރވެރިން ްދެ ްއަުރމޭނިޔާގެ ްއެއީ، ްއަންނަނީ. ްމި ްފެނިގެން ބިރުތައް

ްއުފުލުމަށްްއާސީރިޔާ ްހަތިޔާުރ ްއެްދެމެދުގައި ްމިނިސްޓަރާޓަކައި ްޓްރާންސްޕޯޓް ްޓޫރިޒަމުްއިކްޓިން ންްމިނިސްޓަރްއޮފް

ްއެނގޭ ްއެބަ ްވެސް ްަރއްޔިތުންނަށް ްާރއްޖޭގެ ްމި ްމަަސއްކަތްތައް ްވެްސްް.ކުރެވޭ ްަރއްޔިތުންނަށް ްދުިނޔޭގެ ްބޭރު އަދި

ްހަ ްސްމަގުލްކުރާ ްބަދަލުވީ.ްސޯމާއެނގޭ.ްއެހެންވީާމ،ްހަތިޔާރު ްރާްއޖެ ްކަންަތްއްްއަށްްލިޔާްބަކަްށްމި ްާރއްޖޭގެ ްމި ވުރެ

ްިހނގަމުންދާ ްޯސމާްކަމަށްްބޮޑުވީ.ްޤާނޫނީްސަރުކާެރއް ްްއަށްްލިޔާވަންޏާ ްބޮުޑެވގެންވުރެ ްާރއްޖޭެގްކަންތައް ނުވާނެ.ްމި

ްކަންތަކާް،ބޮޑުވީމަ ްަރއީްސްމިކަހަލަ ްމިްިޢއްޒަތްތެރި ްފާުޑކިޔަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީްސ،ްްމެދު ްޢިއްޒަތްތެރި ެޖހެނީ.

ްއާމްަދނ31ްީ ްރުފިާޔގެ 31ްްއެްއ،ްްމިލިއަން ްވިމިިލއަން ްއާމްދަނީައކަށް ްބައްޓަންކުރީާމްއިްސްނަޑޮަލރުގެ ްކަންމެްއ ގެން

އަކަށްްނުލިބޭނެްފުރާްމިްރާއްޖެްމިލިއަންްޑޮލަރެއްްދެނ31ްްކެރިދާނެްދަންނަވަންްޔަޤީނާްހަމަްގާތަށްްއަޅުަގނޑަށްްހަމަ

ްއޮތްްދިވެހިރާއްޖޭގެްްިމހާރުްމިްއިނޭޝަނަލްްއެއަރޕޯޓަށްްމިްޤާނޫނުގައިންޓަރްންގެްއަތުންނެއް.ްެއއީ،ްމާލޭންޖަރުފަސި

ްރާއްޖެ ްފަސިްއެއަރޕޯަޓކުން ްފުރާ ްޭބރަށް ްއެއަރޕޯއިން ްއަތުން ްޗާޖުންޖަރުންގެ ްސަރިވްސ ްޤާނޫނުްްްޓގެ ްބެހޭ ނެގުމާ

ްމާލެ ްއަންނާނީ ްފަސިްބައްޓަންެވގެން ްފުރާ ްބަޔާންކުރާނެއިން ްވަރަްށްސާފުކޮށް ްޤާނޫނުަގއި ްއަތުން.ްއެ ިމްް،ންޖަރެއްގެ

ްމާްގައިޤާނޫނު ްއެޕްލަްބަޔާްނކުރާ ްހުޅުލެކުއިއްދާަތއް ްަބދަލުނުކޮށްއިކޮބަްައށޭ.ްެރވޭނީ ްހުޅުލޭެގްބައި އެކަންްްކީްއވެތޯ،ްތޯ

ްރާއްޖޭ ްއެކުރަނީ. ްއޮތްްަގއި ްއެއަރޕޯޓްްބަ ްކިތައް ނޑުމެއިންް،ހަދާފައިްތޯްމިހާރު ްއަުޅގަ ނަށްްންޓަރނޭޝަަނލްކޮށްފަ.

ް ްމާމ99ްިމައްސަލައަކަްށވީ ްެއކަމަކުްނއަހަރަށް ްދިނީމަ. ްްގިލި ްމައްސަލަައކަށްްށްދަޙީވަރައީްސ ވަޒީުރްްނުވިްްއެކަްނ

ްދަށްްމައްސަލައަކަށްްޙީލްކުރީމަްރައީސްްވައަހަރަށްްދީފައިްއޮތްްރަށްްއިންޓަރނޭޝަނ99ްަތަނަށްްގޮސްްްއެްއިބޭރުކޮށްފަ

ްއަް ްކޮބަްއިާކއޯނުވި. ްަވގުތު؟ްތޯއިސްޓޭންޑަޓު ްއެހެންީވމާްއެ ްވަ، ްކަންކަމުަގއިޙީރައީސް ްކުަރްއާވ ނުހުރޭްްވެސްްދު

ްޙަޤީޤަ ްއެތުގައި ްހުންނަނީ ްފައިދާްްއިޚްލާސްތެރިކަެމއް. ްިސޔާސީ ްކަންއަްމަނިކުފާުނގެ ްކުރާ ްިވސްނާފައި ްިމްތައްށް .

ްއަށްްކަންތައްްފައިދާމިްއުޅެނީްސިޔަސީްގެންްދައްކައިްހުރިހާްވިޔަފާރިވެރިންނަށްްބިރުް،ިތބެްއިރަރާއްޖޭގެްވެިރކަމަށްްއަ
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ްކުރާކަންެވގެކުރަ ްއެކަން ނޑުމެްށްްން. ްޖާގައަޅުގަ ްނުދޭނައެްން ްވައިކަރުޫދްންއް ްއެނގޭ ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިހާރު .

ް ްދާއިރާގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްވެސް ްވާހަކަފުޅުން ްމެންބަރުގެ ްމަގާމުަގިއްވަރަްށްސާފުކޮށް ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްރާއްޖޭގެ މި

ްފަހަރަް ްފުރަތަމަ ްމީހާ ްބޭރުކުރާނެހުރި ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ނުޑމެށް ްއަޅުގަ ްސާފުކޮށްްންކަން. ްވަރަށް ނަށް

ްްންފަށައިފިއެނގެ ނުޑްމަްއސަލައެ ްއަުޅގަ ްާދއިރުަގއި ްހިސާބަށް ްއެ ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްނޭދެން އެްްއެކަމަކުްް.ެވސް

ްރަީއސުލްޖު ްހުރި ްރާއްޖޭގައި ްމި ްޖެހެނީ ްމި ްދާން ްފަރާތްތަކާްހިސާބަށް ްސިޔާސީ ްޚިލާފުވީ.ްްމްހޫރިއްޔާ ްެއއްބަސްވުމާ ވި

ްިވޔަފާރި ްއެރާއްޖޭގެ ްބިރުދައްކަިއގެން ްކަންތައްަތއްްމީހުންްވެރިންނަށް ްގޮތަށް ްބޭނުންވާ ްގޮތަށްްމީހުންްއެ، ްބޭނުންވާ

ްބިރުކަންތަ ްކިޔާފައި ްކޮށްދޭނަމޭ ްއްތައް ްކަްނތައްތަކެއް ްބޭނުންވާ ްއޭނަ ސިްލކުރަންެވެގންްހާދަްއކަިއގެްނ

ް ްރާްއޖޭގައި ްކަންޮބޑުވަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަޅަމުންދާތީވެމަސައްކަތްކުރަމުންދާތީވެ. ްބައިަބޔަށް ޑޮަލުރ31ްްް.އާމްދަނީ

ްނެކްސްބިޒަ ްދިނީމ2ްާްށްނަގާފައި ްމަްއސަލަްއެއީް،ޑޮލަރު ްކަންބޮޑުވާނެ ްއެްއަުޅަގނޑުމެން ްމިހާރު އޮތީްްއެއް.

ްއޮއްވާްކީްއެވގެންތޯް.ރްކޮންޓްރޯލްްސިސްޓަމެއްްދީފަހިލޭްބޯޑަްށްއަްރާއްޖެވެސްްއެމެރިާކްއިންްް.އްޒަތްތެރިްރައީސްޢި

ް 31ްްއަޅުަގނޑުމެން ްޗާޖުޑޮލަރު ްސަރވިސް ްްގޮތުަގއިްގެްއެއަރޕޯޓް ްއަނބުާރ2ްްނަގާަފއި ްއަނެްއކާ ްދޭންވީ ޑޮލަރު

ނޑުމެްނެކްސްބިޒަށް.ްމީ ޑޮލަރުްދޭނެކަން.ްެއއަރޕޯޓ22ްްްންނަށްްއެބަްފެނޭްައޅުަގނޑުެމންްކަންބޮޑުވާްަމއްސަލަ.ްައުޅގަ

ްްޑިވެލޮޕްމަންޓު ްޖީ.އެމް.އާރު ްގޮތުަގއި ްޑޑިޗާުޖގެ ްެއއަރޕޯޓް ްފަރާނުވަަތ ްދޫކުރާ ްޯލނު ްީމްވެލޮްޕކުރަން ތަކަށް.

ް ްދައުލަތަށް ނޑުެމންގެ ްއެހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްަކމެއް. ްއެނގޭ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއާމްދަނީލިބޭ ްފުރާްްައސްލު ްކޮންމެ އަކީ

ް ްއަތުން ްފަރާަތކަށ27ްްޑޮލަރު.ްއެއީްްެއއްމީހެއްގެ ްބޭރުގެ ްފަރާތަށްްް.ޑޮލަރު ްދޭ ްބިޒަށް.ްޑޮލަްދެލޯނު ްއެއްްރުްނެކްސް

ކުރަންްރާވާފައިްއޮތްްގޮތަކީ.ްމީތޯްދައުލަތުގެްމާލިއްޔަތުްްކަންތައްްްއިއަށް.ްމީތޯްމިްރާއްޖޭގަްނީްއާމްދަނީްދަްޑޮލަރުްމި

ްދައުލަ ްމީ ްގޮތަކީ. ްއޮތް ްރާާވފައި ްބޭފުޅުން ްމި ްކަކާލަންވެގެްނ ްނޫން ްލާހިކެްއ ްމާލިްއޔަތު ނޑުމެންްށްލާކައިުތގެ ްއަުޅގަ .

ްމިމަޖިލީހަ ްވަދެ ްސަލާމަތްކުރަންްށް ްމާލިއްޔަތު ްދައުލަތުގެ ްމި ްެއކަންްވެގެންތިބީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއިރާދަކުަރިވއްޔާ .

 ރައްޔިތުންނަށް.ްޝުކުިރްއޔާ.ްކޮށްފައިްެއކަންްދައްކާނަންްިދވެހި

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްޟާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިމިލަ

ްަރީއސް،ްއަޅުް ްިޢއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލަޝުކުރިއްޔާ ނޑު ްދިމާގަ ްސަރުކާރާ ްމި ްމިހިރަްލަްންބޭނުންވަނީ ްމިހާރު ްނުވަތަ ށް

ްވެިރޔާ ްބާޣީންގެ ްވެސްްލަދިމާްއާްބަޣާވާތުގެ ްޕީޕީއެމަކަށް ްވެސްްް،ށް ްއަދިްް،ޑީ.އާރު.ީޕއަކަށް ްވެސް ްއަކަށް ޖުމްހޫރީ

ްވެސްޢަ ްއެއްްް،ދާލަތަކަށް ްއެއްވެސް ްހަމަ ްބަަޔަކށް ްެއއްވެސް ްއިއްތިހާދުގެ ްވެސްްގުޅިފަިއާވ ްބުނެގެން ްނުބުނެވޭނެ. ޗެއް

ްމި ްނިސްބަތްވަނީ ްބުނީމަ ްސަރުކާރޭ ްއެއްކޮށްްނުވާނެ. ްބައެއް ްދެންނެވިހުރިހާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެީއ، ްތެލީަގިއްް،. އެއް

ްއިްޕީޕީއެްމގެްފިޔާތޮށިްކުލަްއާްްކުލައިްޑީ.އާރު.ޕީގެްނޫްއާްޑިބަތްްކަްއކާްގޮަތކީ.ްއެއީ،ްޖުމްހޫރީގެްުކލަނކުަލއިންްބޮއަށްް

ްފެހިކުލަްއިއާ ްޕާޓީތަުކގެ ްއެހެން ްގުޅިަފއިވާްް،އާއަދި ްކުލަްދެން ްއެންމެންގެ ްހުރިހާ ށްްލަދިމާްގަ.ްއަމިއްލަްނަފްސާއެކީްއާ
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ްތިމަންނަމެން ްއޮޅުވާލަްނވެގެން ްރައްޔިތުންނަށް ްްމަލާމާތްކޮށްފައި ްނޫންކަން ްކަމެއް ްރީިތްްދެންް،ދައްކަންކުރާ ވަރަށް

ްަބލަންް.އެްއްމީްވާހަކަ ްިވދާޅުވެއްޖެްރަްއޔިތުން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދިއރާގެ ްރީތިކޮށްްް،ތިބޭނެ.ްަވއިކަރަދޫ ވަރަށް

ް ްއޮތީ ްބަނދަރު ްވާހަކިްތިމަންނަގެ ްޕާޓީން ްޖުމްހޫރީ ްވިެނހެދިއޭ. ްމެންބަރު ްއާދެއްކި ްސަރުކާރަކަށް ްމި ކަމެއްްްދާުޅެވއްޖެ

ްކިޔަނީކުރާ ްމި ްކީކޭތޯ ްނޭނގުނޭ. ްއެބަް؟ކަން ްވަރަށްްރައްޔިތުން ްމިްޖެހޭ ްކީކޭތޯ ްވިސްނަން. ބުނެވެނީ.ްްފުންކޮށް

ްކުރާކަ ްޕީްށްތިމަންނައަކަށް ްކުރާކައެމަ.ޕީ.ނޭނގުނޭ. ްކަެމްއ ްއާ ްޑީ.އާރު.ްށްކަށް ްކަެމއްްނޭނގުނޭ. ްއާ ްވެސް ްއަކަށް ޕީ

ްއްއޮތީްއާްކަންތަްއިންްނޭނގުނޭ.ްނުވެސްްެއނގޭނެ.ްއެމް.ޑީ.ޕީންްއޮތީްމިްފިކުރުްވެސްްގެނެއްސަ.ްއެމް.ޑީ.ޕީްށްކުރާކަ

އަްށްގެންނާެންްލަްއކަްފަތުރުވެިރންްމިްރާއްޖ6ްެ.ްއެްއާްކަންތައްްކުރާްގޮތަީކްއިތުރުްކުރަންްވެްސްމިހާރުްހުށަހަޅާފަ

ްގެސްޓު ްެއއީ، ްތަޢާރަފްކުރުން. ްފައިސާްސިޔާސަތު ްއެީއ، ްގޮތަކީ. ްއިތުުރުކރާ ްފައިސާ ްމި ްއެީއ، ްވިޔަފާިރ. ހައުްސގެ

ފައިސާްއާއިްއިތުުރްއާމްދަނީްވަންނަނީ.ްއެްވަންނަްފައިސާްއިންްވަިއކަރަޫދްްއިތުރުކުެރވޭނެްމަގަކީ.ްއެްމަުގންްއިތުރު

ްކަ ްމަކުނުދާއިރާގެ ްޮއންނަ ްއެ ްބަޖެޓުންންބޮުޑވުން ްމި ްއަހަރު ްމި ްހަދަނީ. ްވެސް ްބަނދަރު ްބަޖެޓުންްް،ދޫ ްއަހަރުގެ މި

ް ްއަހަރު ްމިދިޔަ ްުކރީ؟ ްކޮންކަމެއްތޯ ްއޮތީ؟ ްނުވެ ްކަންަތއްތޯ ްކިތައް ްފާސްކުރި ްމިންކޮކުރީ ްކުރީްްކަމެއްތޯ؟ އަހަރު

ްކޮން ްމ435ްިކަމެއްތޯ؟ ްސަުރކާރު. ްުދވަސްެވއްޖެ ްގިނަ ްދިމާުދވަހަށްުވރެ ްސަރުކާރާ ްއެންގެްނވީ ބަވަން.ްްށްލައަދުތޯ

ްވަ ްއެނގެްނވީ ްޙީމިއަދުތޯ ްވަޣަދަކީ ްއެނގެންވީ ްމިއަދުތޯ ްޙީއްދާރެއްކަން. ްމަނިކަޙަދު ްބާޣީސަން ްމިއަަދުކްއެއްްކީ ކަން.

އުޅޭްކަމަކީްޙަޤީޤަތުގައިްްށްްމަލާމާތްްމިްކުރެވެނީ.ްމިއަދުްކުރެވިގެންްމިލަދިމާްކީ.ްމީްއަމިއްަލްނަފްސާންވީނޫންްއެނގެ

މިްމަޖިލީހުގެްއިންތިޚާބުްވެްސްއޮންނަން.ްމިހާރުްވަރަށްްުކޑަްދުަވސްކޮަޅކަްށްވެއްޖެްެދންްއަޅުަގނޑަށްްޤަބޫުލކުރެވެނީް

ްއެބަ ްުކރިމަތީގައި ްރަްއޔިތުންގެ ްްއެހެންވީމާ، ްޤަދަރު ްތިމަންމެންގެ ްޖެހޭ ްބޮޑަށް ްޙަޤީޤަތަކީްވަރަށް ދަމަހައްޓަން.

ްމިްް.ެއއްނޫންއެ ްކުރަނީ. ްމިކަން ްޕާޓީން ްޖުމްހޫރީ ްކުރަނީ. ްމިކަން ްޑީ.އާރު.ޕީ ްކުރަނީ. ްމިކަން ްޕީ.ޕީ.ެއމުން ޙަޤީޤަތަކީ

ނުޑޮކށްލަނީ ނޑުފު ްފު ްކަމެއް ްއެކަމަކުްހުރިހާ ްޕާޓީއަކުން. ްހުރިހާ ްޕާޓީއަކުންްްމި ްރަްއޔިތުންެގްންކެްކޮންމެ ޑިޑޭަޓކު

ްކަމަށް ްަކމުނުދާ ްވަރަށް ްހަމަ ްގޮއްސަ ްދާންޖެހޭ. ްއެބަ ްވެސް ްކަމުނުދާތީކުރިމައްޗަށް ްޓެްކސް ްއިއްެޔަގއި ެޓކްސަީކްްވެ،.

ްއެއްެޗއްވީމަ ްޓެކްސްްއިްް،ކަމުނުދާ ްޖީ.އެމް.އާރުން ްެއކަމަށ25ްްްް،އުޅޭތީވެްްނަގަންްއޔެަގއި ްނަގަންއުޅޭތީވެ ޑޮަލރު

ްތަޅަްއި،ފުރައްސާރަޮކށްފަްއި،ފަމަލާމާތްކޮށް ްކަމުނުދާްްއިގަދަކަމުން ްނިޒާމު ްޓެކްްސގެ ްގެނައި ްޭބރުކޮށްފައި،ްއެމް.ީޑ.ޕީން

ްވާހަކަ ްގުނަކަމަށް ްދެ ްޓެކްސްގެ ްމިއަުދ ްމީްދަްއކާފައި ްހުށަހެޅީމަ ްބޮޑުކުރަން ްރައީްސ.ްްއަށް ްޢިްއޒަތްތެރި ޖޯކެއް

އަންނާނީ.ްއަންނާނީްްމިްކަންކަންްމީހާގެްފިކުރަށްއިރަކުންޯތްރައްޔިތުކޮންް؟ވިސްނެނީއަށްްްްއޔިތުމީހާކޮންއިރަކުންތޯްރަ

ްވާހަަކއާްބެލީމަ ްދައްކާ ްމި ްފިކުުރކުރާނެ. ްދޭތެރޭަގއި ްގޮތާ ްމިވާ ްވިސްނާނެ. ްމިހާރު ްރައްޔިތުން ްވިސްނީމަ. ްއަންނާނީ .

ްޓޫިރޒަމުދޭ ްފިކުރުކުރާނެ. ްދައްާކއިުރގައިްްގެތެރޭގައި ްް،ވާަހކަ ްވާހަކަ އޯނަރުންްްރިސޯޓުް،ަދއްާކއިރުަގއިފަތުރުވެރިންގެ

ްކިތަ ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްޓޫރިޒަމްގެ ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްވެސް ްކުރަނީ.ްއެކަމަކުލުމަޢަްއްމިއަދު ްޕާޓީްތޯ ްނުވަތަްްއަމިއްލަ އަށް

ްިއއްތި ްސަޕޯޓުހާއަމިއްލަ ްސަޕޯޓުދަށް ްކޯލިޝަނަށް ްގުޅިފަިއވާ ްމިކުރާ ްސަރުކާރެއް ްތެރޭގަިއްްކުރާ ްސަރުކާރުގެ ްމި ޮއތީ.
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ްނުވާނެޓޫރިްހުރި ްޭބނުމެއް ްމިނިސްޓަރު ްރިސޯްޓްޒަމް ްޕާޓީެގ ްއެހެން ްނުވަތަ ްއޯނަރުެގ ްިރސޯޓް ްޕާޓީގެ ްޖުމްހޫރީ ނޫންތޯ

ރު.ޕީގެްރިޯސޓްްއޯނަުރެގްޑީ.އާްއެްއގެ،ނޫނިއްާޔްއަދިްއެހެންްޕާޓީްް،އޯނަރުގެްުނވަތަްސަންޓްރަވަްލގެްރިސޯޓްްއޯނަރުގެް

ްވެސްް.ށްބަލާކަ ްމިއަދު ްޙަޤީޤަތަކީ ްފާޚާނާް،ފަސްދޮޅަސްްނުބެލޭނެ. ްއެއް ްމީހުންނަށް ްފާޚާނާް،ހަތްދިހަ ްއިންްްދެ

ްރައީސްފެން ްިޢއްޒަތްތެރި ްޗާޖުްް.ވަރުވާކަން. ްދިވެސަރވިސް ްމަދު ްނެުގމަށްފަހު ްފައިސާ ްޑޮލަރުން ްޮގތުގައި ްރުފިޔާްގެ ހި

ްޗާޖޭ ްސަރވިސް ްްކޮޅެއް ްޮއތީ ްދޭމި ްދެްއކީކިޔާފައި ްިމްވާހަކަ ްކާކުތޯ ްމިަކންް؟ކަން. އެހެންވީާމ،ްް؟އެނގުނީްކާކަށްތޯ

ްްއޔާްދެފުށްއެނގިފައިްއޮްނނަްގޮތުންްވެއްޖެްއަީކްައޅުަގނޑުމެންނަށްްއުޅޭްވާހަކަްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްދަންަނަވންްމި

ްދެްދެ ްމުނާފިޤުން. ްމީހުންނަކީ ްްދެްފުށްްގޮތް ްގޮތް ްމުނާފިކޮންމެ ްނަރަކައިގަްްއް.ޤެމީހުންނަކީ ްމުނާފިޤަކީ ްއިްކޮންމެ

ްފަދަރު ނެޑއް ްމީހެއްގަ ްއަދާނެ ްދައިން ްއެނގެނީކަން ްދެމި ްފެންނަނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ގޮތްްްދެްފުށްް.

ދަންނަވަނީްއުޅެނީ.ްހަމަްޙަޤީޤަތުގައިްވެސްްމިްްފުށުންްދައްކަންްމިްއެްއޗެއްްނޫންްބޭރުްތްހިތުަގއިްއޮްސިޔާސަތުތައް.

ްއިޞްލާޙު ްމިްމިްމި ްަވއްދާފައި ްް،އޮތީްތަނަށް ްަވއްދާފ31ްަމި ްއޮންނާނީޑޮލަރު ްބުނެގެންްއި ްޕާޓީތަކުން ްިމްމި .

މަނިކުފާނުްވިދާޅުަވނީްތިމަންނަްއެއްވެސްްކަމެްއްްސަންްމަނިކެއްްނުކުރާނެ.ްއެޙަދުްޙީވަްނޫނީްޕާޓީތަކުންްއެބަސްެވގެން

ްވާހަކަްް.ްއެހެްނވީމާ،ްައޅުަގނުޑމެންނަކަށްްމިްދައްކާޔާއެކީްނޫނިއްްނުކުރާނަމޭްގުޅިފަިއވާްކޯލިަޝނުގެްފުރިހަމަްސަޕޯޓާ

ްއެބަ ްވެސް ްއަތް ްޕީ.ޕީ.ެއމްގެ ްނޭނގުނު.ްީމގައި ްއެބަްއެއް ްވެސް ްއަތް ްޑީ.އާރު.ީޕގެ ްއަތްްްއޮތް. ްޕާޓީގެ އޮތް.ްޖުމްހޫރީ

ްއެބަ ްްވެސް ްއެބަޢައޮތް. ްވެސް ްއަތް ްތިބިއްޔާްދާލަތުގެ ްއަދި ްދެްނ ްްއޮތް. ްތިބިހާ ްއެބަބަެއްއގެ ްވެސް އޮތް.ްްއަތް

ްކަށްްރަްއޔިތުންނަްކަްއކާްސަރުކާރަކުންްނޑިބަތްބޮްށްީލގައިްއަށްްވައްތަރަތެނީްއެއްްދަންނަވަްއެހެންވީމާ،ްައޅުަގނޑުްމި

ްައށްްކުލަ،ްދުމަތެއްްނުކޮށްދެވޭނޭޚި ް.ްއެ ތިމަންނައަށްްމާްމަދޭ.ްް!ނނެ.ްޕީ.ޕީ.އެމްްމީހާްބުނަނީްއުހޫކުލަޔަށްްދަމާއަށް

ް...24%ްއަށްްމާްމަދޭ.ްޕީ.ޕީ.އެމްގެްޑީ.އާރު.ޕީްމީހާްބުނަނީްތިމަންނަ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްސަލީމުްޢަލީްްމެންބަރުްދާއިރާގެްފުނަދޫ

އަހަރުްކުރިނ3ްްްޝުކުރިްއޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަޅުަގނޑުްިދވެހިރާްއޖޭގައިްމީގެް`.ް

ަރއްޔިތުންްްއިޖިލީހުގައެުކަގއިްރަްއޔިތުްނގެްމަްއިުރގަިއްެވސްްވަރަްށްސާބިތުކަމާވެރިކަންކުރިްއެމް.ޑީ.ޕީްސަރުާކރުްއޮތް

ކުިރްވަަރށްްކެރިކޮށްގެންްވަކާލާތުް،ތަމްސީލުކުރާްމެންބަރެއްގެްހައިސިއްޔަތުންްމިްޓެކްސްގެްކަްނތަކުަގއިްވަރަށްްދިގުކޮށް

ްފަލްސަފާ ްޤަބޫލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްސަް،އަކީްމީހެއް. ްބަިއވެރިެވގެްންއުސޫލަކީ ރުކާރުަގއި

ްވިކަތިބި ްބަޔަމުގައި ްއެޅިހާ ްސަރުކާރުން ްވެްސ ްރައްޔިތުންްސް ްމަޖިލީހުގައި ްރައްޔިުތން ްނުކިޔުން. ްރިހަ ތަަކށް

ކަމުަގއިްވިަޔސްްވެސްްސަުރކާރަށްްހަމަްހުންްބަިއވެރިާވްސަރުކާރެއްްއޮތްތަމްސީލުކުރާްޙަޤީޤަތްްމެންބަރުންނަކީްއެބައިމީ

ްެއއްޗަކަށްް ްކަމަކަށްސަުރކާް،ގެންނަހާ ްކުރަންއުޅޭާހ ްއަދި ްއެހެންނަމަވެސްްްބަސްނއާްރުން ްނޫން. ްބުުނމެއް

ދީންްބަދަލުކުރަންްްއަޅުަގނޑުމެންނާްޚިލާފަށްްއެމް.ޑީ.ޕީގެްަރއްޔިތުންްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްސިޔާސަތަކީްސަރުކާރުން
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ން.ްކުރުޢުބުނުންްދިފާް،ބަސްނއުޅުނަސްްއާްފުށަށްްޖަހަންްބަސްްބުނުން.ްސަރުކާރުންްބައިތުލްމާލުްއަެނއްނއުޅުނަސްްއާ

ް ްނޫން. ްއުސޫެލއް ްގޮުތގަިއ ްެދކޭ ްައޅުަގނޑު ްސަރުާކރުއެީއ، ްވެްސ ްމިއަުދ ްމިްންއަުޅަގނޑު އޮތްްްހުށަހަޅާފައި

ްފަތުރުވެރިންއިްމައްސަލަ ްއަންނަ ްބޭރުން ްމުހިއްް،ގައި ްއެންމެ ްއިޤްތިޞާދަށް ްވައްާދްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެއްޗެއް މު

ްސިނާޢަތުގައިްް،ފަތުރުވެރިން ްފަތުރުވެރިންްއެ ްނަގާްްއަންނަ ްއަތުން ްއެބައިމީހުންގެ ްއަނެއްކާ ްފުރަމުންދާއިރުގައި އައިސް

ްަމއްސަލަް ްބޮުޑކުރުމުގެ ްބޭނުއިޓެކްސް ްދަންނަވަްނ ނުޑ ްއަުޅގަ ްހުރިްަގއި ްެތރޭގައި ްސަރުކާުރގެ ްިވޔަސްްންވަނީ ކަމުަގއި

ްރަނގަޅުވެް ްސިނާޢަތު ްމި ްކުއްިލއަކަްށ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްަވގުތެްއަގއިްްދުޅަެހޔޮވަމުންް،ވެސް އަންނަ

ްދިވެ ްމީހުން ނޑާލަބަޔަކު ްފު ްއިޤްތިޞާދު ްރާއްޖޭގެ ްހި ްބަހާތަކާިއ، ްް،ންނުކުޅެިލކުޅެލީްއިޤްތިޞާދުގެ ްއިތެލާޑޮލަރާއި

ްތަޢާރަފުކޮށްްޑިއުޓީަތކާްއިބޭހާ ްއަތުން ްވިޔަފާިރެވރިންގެ ްޓެކްސްަތކެއް ްބަިއވަރު ްކޮށްް،އެަތއް ްކަމެއް ްހުރިހާ ފަިއްއެ

ްއޮއްް ްއަނެްއކާހަވާލާފައި ްއެއްވާ ްދާއިރާ ްޓޫރިޒަމްގެ ްފުރުޞަތެއްގައި ްލިބުނު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއަނެއްްްެވސް ްދުވަހުން

ްރަނގަޅުވެް ްގޮސްއަންް،ދުވަހަށް ްއިތުރުވަމުން ްޓޫރިސްޓުން ްސިނާޢަތުގަް،ަނ މަސަްއކަތްކުރަްއާވްްއިޓޫރިޒަްމގެ

ްވަ ްފެނިގެްންއަންނަ ްކުރިަމގު ްއެބައިމީހުްނގެ ްއެީއްވިޔަފާިރވެރިންނަށް ްއިތުރުކުރުމަކީ ްޓެކްސް ގުުތްއަެނއްކާްސަުރކާރުން

ްއެމް.ޑީ.ޕީް ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމެއް. ްިވސްނަންޖެހޭނެ ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮުތަގއި ްޤަބޫލުކުރާ އަޅުަގނުޑ

ނޑުްވަކާލާުތކޮށްފައިްހުންނާނެ ަބއިވަުރްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެތައްް.ސަރުކާރުންްޓެކްސްްއިތުުރކުިރއިރުްވެސްްއަުޅގަ

ްމަސައްަކތްކުރާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއިތުރުކުރަން ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ްތަޢާރަފުކޮށްގެން ްއާމްދަނީންްޓެކުހެއް ްއެ އިުރގައި

ްރަށްރަށަށްް،އަށްްްމީހާރައްޔިތު ްދިިރއުޅޭ ްނޫނީ ްރައްޔިތުންނަށް ްދާއިރާތަް،ނޫނިއްާޔ ނުޑމެންގެ ްކޮށްދޭންްއަުޅގަ ކަށް

އެްކަމެްއްވެސްްްށްކަެއކުްދަންނަވަންޖެހޭނީްއޭރުްއޮތްްސަރުކާރަްކަންތަކެއްތޯ.ްހިތާމައާކުރަނީްޮކންޒްސަރުކާރުންްޕްރޮޕޯ

ްރައްޔިތުން ްހާމަކަަރއްޔިތުންނަްށް،މަޖިލީހަކަގެ ްރައްޔިތުންްށް ްޓެކްސްނަަގިއގެން ްނުޮކށްދެވުނޭ. ްބުރަްއެއް ެއްއްްއެަތއް

ްއުފުލަމުން ްވެސް ްކޮންމެްމިްމިއަދު ްގަންނަ ްއެއްޗަކަްށްވިް،ދަނީ.ްރައްޔިތުން ްކޮންމެ ްގަންނަ ްަވދެ ްފިހާރައަކަށް ޔަފާރި

ްމި ްދެމުން ްލާރި ްރަްދައުލަތަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްސަރުކާަރކުންދަނީ. ްއޮތް ްއޭރު ްދިނީމަްީއސް، ްރަްއޔިތުން ްލާރި ،ްއެ

ްބުނެ ްކޮންކަމެއްކަން ްކޮށްދެނީ ްައޅުަގނޑުްެއއްރައްޔިތުންނަށް ްވެސް ްަސރުކާރުން ްބަިއވެިރވާ ްއަޅުަގނޑު ްނުދެވުނު.

ރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްގެނައިްހިނދުގައިްރަްއޔިތުންނަށްްކޮށްދޭނެްކަންކަންްވަރަށްްްޓެކްސްްއިތުުރކުަރންް،ބޭނުންވަނީ

ްމާފަންނުް ްއެނގެންޖެހޭ. ްއެބަ ްދާއިރާގެްސާފުކޮށް ްޢަބްދުްއުތުރު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ވިދާޅުިވްްރަޙީމުއްބްދުޢަهللا

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފެލ41ްަް،މިލިއަނ31ްްފަދައިން ްސިނާޢަތު ްއެ ްޑޮަލރު ްނަގައިމިލިއަން އޭިތްުކއްލިއަކަްށްްިއ،ަލއިެގން

ްޤަބޫލުކުާރްްއެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްލުމަކީ ްއެ ްފިލުވާލަން ްދަރަންޏެއް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްބޭނުންކޮށްލީމަްނޫނިއްޔާ ދުވަހުން

ްރައީސްހަމަ ްމާް.އެއްްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަރަށް ްއޮތްްސަރުާކރަށް ްމިގޮތަށްްސިނާޢަތްްްފާމިއަދު ްދަންަނވަންޖެހެނީ އެކު

ްފެ ްސިނާޢަތު ްއެ ްއަންނައިުރގަިއ ްއަޅުްއިލަކުރިއަރަިއގެން ްުކއްލިއަކަްށ ްހިފަލަން ނޑުމެން ްއަނެްއާކްްކަމަށްްފިއިގަ ވަންޏާ

ް ްީކއްނދަޖެހިދާނޭއިއަޅުަގނޑުމެން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްވިސްނަންޖެހޭނެ. ްބޮޑަށް ްވަރަށް ނޑުމެ. ްއަުޅގަ ްވާނީ ންްތޯއޭ
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ްވީހާް ްޚަރަދުތައް ްކުރަމުންދާ ްމަސައްކަތްކޮށްްމިހާރުވެސް ްުކޑަކުެރވޭތޯ ްދީފަް،ވެސް ްްއިމި ނޑުމެންްޮއތް ްއަޅުގަ ބަޖެޓުން

ްބަޖެޓު ްހިމަނާފައި ްގޮތްްހުރިްގައި ްކުރެވޭނެ ްދާއިރާތަކަްށ ްޚިދުމަތްތަްއްް،ކަންތައްތަްއ ްައސާސީ ނޑުމެންގެ އަުޅގަ

ްވޭތޯ ްއަުޅަގނޑުމެން ްގޮތް ްހިތާމަޔާއެކުްްރަނގަޅުކުެރވޭނެ ްބުއްދިވެރި. ްމާ ްގޮތުަގިއ ްދެކޭ ނޑު ްއަޅުގަ މަސައްކަތްކުުރން

ްއެތަްއް ްފަހަރަކު ްއެތައް ްމަަސއްކަތްކޮްށފިން ްވަރަށް ްހާލަުތްވެސް ްހޮސްޕިޓަލުގެ ނުޑެގްދާއިރާގެ ްއަޅުގަ ދަންނަވަންޖެހެނީ

ަވޑަިއގަތީމަްރަްއޔިތުންްފަހަރަުކްއަޮތޅަށްްދެންނެވިއްޖެ.ްރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަށްްއެތައްްްވެސްްއާދޭހެއްްމިނިސްޓަރަށް

ްަދންނައިދަންނަވަ ނޑު ްއަުޅގަ ްކުރިއެއިވަފި. ްމިހާތަނަށް ްއަދި ްފިން. ްރުން ްމިހަމަ ްއެހެންވީމާ،ްްނުހޯދިގެން އުޅެނީ.

ްއެްބަޖެޓު ްެވސް ްގެންިދއުމުަގއި ްކުިރއަށް ްކަްނކަން ްހުރި ްހުރަްސތަގައި ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްއްބަހުރި ްއާމްދަނީ .ް ްއްްއެެއކަމަކު

ްއަނެއް ްްށްދުވަހަްދުވަހުން ްލިބޭ ްއިޤްތިްކުރަްއިވއްޔާއިރާދަްރަޙުމަތުން.ްގެهللاއެބަ ްއަންނަނީ ޞާދު.ްރަނގަުޅވަުމން

ްބަޖެޓުކަންްމިްއެހެންނަމަވެސް ްއޮތް ްލިބިފައި ްކަންްމިހާރު ްހިފިއްޔާ ްކުރަން ނޑުމެން ްގޮތުަގިއްންްއަޅުގަ ްދެކޭ އަޅުަގނޑު

ނ ްއަޅުގަ ްކުޑަކޮށްފި. ްޚަރަދު ްމިއަދުްމާރަނގަޅު ްަވކާލާތުކުރިން. ްވެސް ްކުރީަގއި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެްއގޮތަކަްށެވސް ޑުމެން

ްމަޤާމުތަްއް ްސިޔާސީ ްއެބަ. ްކުޑަކުރަންޖެހޭ ްޚަރަދު ްސަރުކާރުގެ ްކުރަނީ ްމި ްވަކާލާތު ްކެިރގެން ނޑު ްއަުޅގަ ވެސް

ނުޑމެންްއޭރުްދެއްކިްވާހަކަްާއިއްއެްޑވަިއޒަރުންނާްއެްއޗެހިްމަދުކުރަންޖެހޭްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެހެންނޫނިއްޔާްއަޅުް ގަ

ނޑުމެންނަށްްޖޯކުޖަހާނެ.ްބަލަ!ްސަލީމޭްކަލެްއަކީްކަރުންް މިހާރުްދައްކާްވާހަކައާްދިމާނުވެގެންްއެމް.ޑީ.ޕީްމީހުންްއަޅުގަ

ްއިތުރުެވގެންް ްމަޤާމުތައް ްިސާޔސީ ްމަޖިލީހުގައި ްރަްއޔިތުންގެ ްޕޯޑިއަމްަތކުަގއި ްއަރަިއ، ްޓީވީަތކަށް ްފުއްޕާފައި ްނާރު

ްއޮތީމަ،ްަބަލް ްސަރުކާރު ްކަލޭގެ ްމިއަދު ްނޫންހޭ. ްމީހެއް ްވަކާލާތުުކޅަ ްއިތުރުކުރާތީ ްޓެކްސް ްނޫންހޭ. ްމީހެއް ވަކާލާތުުކޅަ

ްވާޖިބުް ްއެ ްރައްޔިތުން ްތަމްސީލުކުރަން ްރަްއޔިތުން ްމަށްމަޅައިގެން ްއެހެން ްމަށްމަޅައިގެނޭ. ްއިންނަނީ ްތި ްމިއަދު ކަލޭ

ްހިދަނކު ްއޮތްހާ ްއަުޅވާފައި ްދަންނަވަްންްއަޅުަގނޑާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުހުރެވޭނެ އަޅުަގނޑަކަށް

ްއިޤްތިާޞދުް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތެރޭ ްކުކުުޅގެ ްއަޅާ ްރަންބިސް ްދާއިރާ، ްޓޫރިޒަމްގެ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ބޭނުންވަނީ،

ްނޫ ްސިާޔސަތެއް ްހަރުދަނާ ްއެއީ ްގެްނގުޅުމަކީ ްއުސޫލު ްކުރާ ްކަމެއް ްކޮްނމެ ްޓަަކއި ްޢިއްޒަތްތެރިްރަނގަޅުކުރުމަށް ން.

ްބިރުގަންނަް ްވަރަށް ްއަނެއްކާ ްގޮތުން ްއޮތް ްމި ްބިލު ްމި ްއެބަ. ްޖެހޭ ްބަލަން ްތަޢާރަފުކުރެވޭތޯ ްކަންތައްަތއް ްއާ ރައީސް،

ްިމް ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްަތޢާރަފުވާ ްމީތި ްުކއްލިއަކަްށ ްތެރޭގަިއ ްމަސް ްދެތިން ްގޮތެއްަގއި ްކުްއލި ްވަރަށް ްއޮތް. ްއެބަ ކަމެއް

ްއަުޅގަ ްމިވެސް ްއޮތީ. ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެނެއްނޫން ްކަމެޭކ. ްވިސްނަންޖެހޭ ްދަންނަވާނީ ްކިޔާަފއިް بسن هللاނޑު

ްމިް ްމަޑުމަޑުން ްދުރާލައި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއިތުރުކުރަން ްޓެކްސް ްއަތުން ްފަތުރުވެރިންގެ ްއަްނނަ ްއިން ްދާއިރާ ޓޫރިޒަމްގެ

ނގަޅު.ްއެހެންނަމަވެސްްުކއްލިއަކަށްްހަމަްދެްމަސްދުވަހުގެްވާހަކަްދައްަކއިގެންްމަޑުމައިިތރިކަމާްއެކުްކުރަންްއެންމެްރަ

ް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްއިތުރުކޮށްިފ ްޓެކްސް ްއެަބް،ްسبحان هللاތެރޭގައި ްވިސްނަން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްދޭތެޭރގަިއ ްގޮތަކާ ވެދާނެ

ް ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްއަހަރު ްދެތިން ްވޭތުވެިދޔަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްއޮތީ.ްޖެހޭ.ްމަސްވެރިކަމުގެްސިނާޢަތު ހީނަރުވެފައި

ޢީރާނުގެްމަސްްބޯޓުތައްްަވއްދައިގެންނާ،ްއަދިްނާޖާިއޒުްގޮުތގައިްއެްވިޔަފާީރގެްތެރެއަށްްެގނައިްއެަތއްްކަންަތއްތަެކއްެގް
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ްވެްސް ްމެޝިނަރީޒް ްހުރި ްމަސްފެކްޓަރީތަުކަގއި ްދިއުމާ، ްވީރާާނެވގެން ްވެސް ްކަނދުފަތިތައް ްހުރި ްއަޅާފައި ތެރޭގައި

ްިދއު ްހެދިްހަލާކުވެގެން ްމިކަންކަމާ ްވިްއކާލުމާ، ްނުައުގގައި ްއެއްޗެހި ްބޯޓުފަހަރާ ްހުރި ްއުފެއްދިފައި ްހެދި ްމިކަންަކމާ މާ،

ްއެދާް ްދަނީ. ްމި ްމަސަްއކަތްކުރަމުން ްރަނގަޅުކުރެވޭތޯ ްހަލާކުވަމުން. ްދަނީ ްއޮތް ްމި ްެވސް ްސިނާޢަތު މަސްވެރިކަމުގެ

ްމަުޑޖެ ްއިޤްތިޞާދު ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ނޑިަވޅެްއގަިއ ްއެކިެއކިްދަ ްއިޤްތިޞާުދގެ ްއެ ްކަންތައްތައް، ްކަހަލަ ހޭ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްނުގެންނަމާތޯއޭ. ްައޅުަގނޑުމެްނ ްކުއްލިައކަށް ްބަދަލުތަްއ ްޓެކްސްތަާކއި ްޮބޑެތި ްކަހަލަ ްމަޑުޖެހޭ ދާއިރާތައް

ްބު ްރައްޔިތުން ްވަރަަކށް ްހިތަށްއެރި ްއެދެން ްެވސް ްއަޅުަގނޑު ްލިބެން. ްގިަންލާރި ްދައުލަތަށް ްއެދެން ްކަމެްއްވެސް ނާހާ

ވެސްްކޮށްދޭން.ްެއކަމަކުްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްައޅުަގނޑުެމންްއޮންނަްސަރުކާރަކުންްކުްއލިއަކަށްްނެގެންްހުރިްހުރިހާް

ްަޤއުމުަގއިް ްމި ްވަންޏާ ްކަަމށް ްނަގައިިފ ްދާއިރާތަކަކުން ްއިޤްތިޞާދީ ްހުރިހާ ްދިމާލަކުން ްހުރިހާ ްއެއް މަންފާ

ްކިހިނެއް ްމީހުން ްޢަބްދުއިންވެސްުޓކުރާނެ ްހޯދާނީ. ްތޯ ްރަށްރަށުަގިއްهللا ްރާއްޖެތެރޭގެ ްވިދާުޅވިެހން ްއެ ޢަބްދުއްރަޙީމު

ްފިކުުރކޮށްލަންޖެހޭ.ް ްވިސްނައި ްއަުޅަގނޑުމެން ްއެހެންވީމާ، ްވެގެންދާނީ. ްކިހިނެއްތޯ ްމީހުންނަށް ްއަޅާ ގެސްޓުހައުސް

ނޑު ްއަުޅގަ ްސަުރކާރެއް ްބަިއވެިރވާ ނުޑ ްއަުޅގަ ްބޭުނންވަނީ، ްދަންނަވަން ްބޭނުން.ްްއަޅުަގނުޑ ްވެސް ދިފާޢުކުރަން

ްމަތީގަިއް ްއުސޫލުތަުކގެ ްވާހަކަދައްކާ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެއްޮކށް ްސާބިތުކަމާ ްޭބނުންވަނީ، ނޑު ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

ް ްުކއްލިއަކަްށ ްޓެްކސް ްމި ްބޭނުންވަނީ، ްދަންަނވަން ްއަޅުަގނޑު ްވެސް ްމިއަދު ްތެރޭަގިއ2ްްވާހަކަދަްއކަން. މަސްދުވަުހގެ

ްއެްްދިވެހިރާއްޖެ ްނުކުރަނީ ްމި ްޤަބޫލު ްހަމަ ްއެ ްއެއީ ްނޫނޭ. ްއެއް ްހަމަ ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑު ްތަޢާރަފުކުރުމަކީ އަށް

ްޓޫރިސްޓުންްނައުމުގެްސަބަބުން،ްމަދުވުމުގެްސަބަބުންް ްމީހުން ްތިބި ސިނާޢަތުގައިްމަސަްއކަތްކުރާ،ްއިންވެސްޓުކޮްށގެން

ްހުރަ ްއަށް ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްމި ްމިހާރު ްބިރުގަނެދާނެތީްއިނދަޖެހިދާނެތީ. ްއަންނަން ްއިްނވެސްޓަުރން ސްއެޅިދާނެތީ.

ްވެްސް ްާތއީދުނުކުރެވޭްސަބަބު ްމިކަންްނުކުރަން.ްއަޅުަގނޑަށް ްބުނަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްރައީްސ.ްސަބަބު ޢިއްޒަތްތެރި

ށްްނުގެންނަވާޭށްދަންނަވާފައިްމިްދަންނަވަނީްވަރަށްްބޮޑަށްްމާފާްއެކުްސަުރކާރަށްްދަންނަވަންޖެހެނީްމިްޓެކްސްްމިގޮތަ

ްކުއްލިައކަށް.ްޝުކުިރއްޔާްިޢްއޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ގަިޑއިރުގެްތެެރއިންްމިއަދ3ްްުޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްއާދެ!ްމިހާހިސާބުންްމިްބިލުގެްއިބްތިދާޢީްބަހުސްގެް

ނަޑއެޅުނުް ްީވ.ްގަިޑއިރުގެްވަގުތުްހަމ1ްަބަހުސްކުރުމަށްްކަ

ް

ް.ްކޮމިޓީތަކުންްހުށަހަޅާްކަންކަނ11ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:
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ްއެޖެންޑާ ްދަނީ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްްމިހާރު 11ްްނަންބަރު ްކަންަކމަށް. ްހުށަހަޅާ ްކޮމިޓީއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެްް-11.1އަށް.

ް ްޤާނޫނުއަާސީސގެ ްޔޫްވަނ115ްަޖުމްހޫރިއްޔާގެ ްމަިތން ްގޮުތގެ ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ްޔޫިނއަނަށްްމާއްދާެގ ރަޕިއަން

ްިދވެހިރާއްޭޖެގް ްހުންނަވާ ްޕާކިސްތާުނގައި ްއޮފް ްރިޕަބްލިކު ްިދވެހިރާއްޖޭގެްސަފީރުކަމަށާ،ްއަދިްިއސްލާމިކު ނަޑއަުޅއްވާ ކަ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެް ްޢައްޔަންކުެރއްުވމަށް ްސަފީރުކަމަށް ނޑައަުޅްއވާ ްކަ ްޢިމާރާތަށް ްޢަރަބި ްއެުކވެރި ސަފީރު،

ްމަ ްޤަުއމީްރައްޔިތުންެގ ްދިރާސާކުަރއްަވއި ްނަންފުުޅތައް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއެިދވަަޑިއގެން ްމަޝްވަރާައކަށް ޖިލީހުގެ

ް ްރިޕޯުޓވާނީ ްމި ްހުަށހެޅުއްވުމަށް. ްރިޕޯޓު ްގޮުތގެ ްނިންމެވި ްއިން ްކޮމިޓީ 11ްްސަލާމަތުގެ ަގިއ2113ްއޭޕްރީލް

އްވާނީްަޤއުމީްސަލާމަތުްކޮިމޓީގެްމުޤައްރިުރްހުޅުހެންވޭުރްމެންބަރުންނަށްްފޮނުވިފަ.ްމިްރިޕޯޓުްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅުއްވަިއދެ

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމޫސާްމަނިކު.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް

ް

 ހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްޮކމި ްސަލާމަތު ްަޤއުމީ ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްތެރެއިްންޝުކުރިއްާޔ ްމަސައްކަތްަތކުެގ ްހުިރ ްއަިއއްސަ ްއަށް ޓީ

ްމަސައްކަތްަތްއް ްފޮނުވާ ްނިންމާފައި ްއަދި ްދޭ. ްއެބަ ްނިންމެމުން ްމަސައްކަތްތަކެއް ްިގނަ ްވަރަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްއެް ްދަންނަވަން. ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްކަމެއްކަން ްހިތާަމހުރި ްވަރަށް ްެއއީ ްފޮުނވައިާލކަން ްސަރުކާރުން ގޮތުންްބަލައިނުގަނެ

ްބިލުް ްއެ ްވެސް ްމަޖިލީހުން ްނިންމާފައި ްކޮށް ްބުރަކޮށް ްވަަރށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަސައްކަތް ްބިލުގެ ްޕެރޯލު ޖަލުތަކާއި

ްޓަަކއިް ްއިޞްލާޙުކުރުމަށް ްކަންަކން ްހުރި ްބިލުަގއި ްެޕރޯލުގެ ްޖަލުތަާކއި ްގުޅިގެން ްފޮނުާވލުމާ ްފޮނުވާލި. ފާސްކޮށްފައި

ްބި ްެއ ްބަދަލުގައި ނޑުމެންްވާހަކަދެްއކުމުގެ ްއަޅުގަ ްެއހެންނަމަވެސް ްފާހަގަކުރަން. ްއެކަން ްފޮނުވާފައިާވތީވެ ްއަނބުރާ ލު

ްކޮމިީޓގެް ްވިޔަްސ ްކަމުގައި ްތިއްބެިވ ްގޮތުަގއި ްމެންބަރުންގެ ްޕާޓީތަކުގެ ްސިޔާސީ ްތަފާތު ްމެންބަރުން ކޮމިޓީގެ

ް ްމި ްެއއްބާުރލުންދެއްވާކަން ްއެކީަގއި ްއިޚްާލޞްތެރިކަމާ ްވަރަށް ްއެީކގަިއްމަސައްކަތްތަކަށް ްއުފަލާ ްވަރަށް ފުރުޞަތުގައި

ް ްރިޕޯޓަކީ ްހުށަހަޅާ ްމި ްމިއަދު ްނިންމައި ްއިން ްކޮމިޓީ ްމި ނޑުމެންގެ ްފާހަގަކުރަން.ްއާދެ!ްއަޅުގަ އޭޕްރީްލ11ްްއަޅުަގނޑު

ްިމްދައުުރެގ2113ް ްކޮމިޓީގެ ްސަލާމަތު ްޭބއްވުުންޤައުމީ ްނިންމުމެއް.ްއެީއ15ްްަގއި ްނިންމާފައިވާ ްބައްދަުލވުމުަގއި ވަނަ

ނަޑައޅުއްވާަފިއވާްދިވެހިރާއްޭޖގެްަސފީރުކަމަށްްގ.ްަވއިޖެހޭގެާއގޭްޑޮކްޓަރްމުޙައްމަދުްޢާޞިމުް ޔޫރަޕިއަންްޔޫިނއަނަށްްކަ

ްއެމޭޒަންް ްމ. ްސަފީރު ްދިވެހިާރްއޖޭގެ ްހުންނަވާ ްޕާކިްސތާނުގައި ްއޮފް ްރިޕަބްލިކް ްއިސްާލމިކު ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށާއި

ް ްއާދަމް، ްޝެހެނާޒު ްޢާއިޝަތު ްސަފީރުކަމަށްްޑޮކްޓަރ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޑައަުޅްއވާ ްކަ ްޢިމާރާތަށް ްޢަރަބި އެުކވެރި

ްހުރިހާް ްދިރާސާކުެރވުނު ްކޮީޕ، ްގޮތުެގ ްދިާރސާކުރަްއވާފަިއވާ ްމައްސަލަ ްމި ްއެުކ ްރިޯޕޓާ ްމި ޢައްޔަންކުެރއްވުމަށް.

ްއާދެ ްއޮންނާނެ. ްއެކުލަވައިލާފައި ްލިޔުން ްގޮތަށް ްހިމެނިވަޑައިަގންނަވާ ްހުށަހަޅަމުންްމަޢުލޫމާތުތަކެއް ްރިޕޯޓު ްމި !

އަޅުަގނޑުްދަންނަވާލަން.ްީމެގތެރެއިންްޝެހެނާޒަކީްކުީރގަިއްޕާކިސްތާނުގައިްހުންނަވާްޭބަކނބަލަކަށްްވެފައި،ްއެްކަމަނާް

ްބޭފުޅަުކް ްހުންނަވާ ްސަފީރުކަމުގައި ްެއއް ްއައިސް ްމިހާރަކަށް ްބަލައި ްމަަސއްކަތްކުެރްއވުމަށް މަސައްކަތްކުަރއްވާަފއިވާ
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ްހާޒިރުކޮށް،ްްއަނެއް ްމިނިސްޓަރު ްހުރީ ްިވސްނުން ްކޮމިޓީގެ ްބަދަލުކުރާތީ ްޤައުމަށް ްއަނެއް ްޤައުމުން ްެއއް ސަފީރުކަމަށް

އެކަންްހިނގާްގޮތެއްްބެލުމަށް.ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްމިއީްސިޔާސީްގޮތުންްހިނގާްކަމެްއްނޫން.ްއެހެންނަމަވެސްްއެްއް

ނަޑއަޅާފައިްހުްނނަްސަފީރަކުްއެ ދައުލަތުންްައނެއްްދައުލަތަށްްބަދަލުކުރާއިުރްއަޅުަގނޑުމެންްކޮމިޓީްއިްންްދައުލަތަށްްކަ

ްގޮްތް ްގެންގުެޅވޭ ްނުވަތަ ްކަމުުނގޮސްެގން ްސިޔާސަތުތައް ްަދއުލަތުެގ ްނުވަތަ ްިސޔާސަތުތައް ްސަރުކާރުގެ ްއެއީ ނިންމީ

ް ްހިނގަނީ ްމިކަން ްގުިޅގެންތޯ ްަޢމަލަކާ ްކޮންފަދަ ްހިނގާ ްަތނުގައި ްއެ ްުނވަތަ ްއެގޮތުްންގޯްސވެގެން ބެލުމަށް.

އަޅުަގނޑުމެންްމިްކޮމިޓީްއަްށްހާޒިރުކުރިންްމިހާރުގެ،ްމިްސަރުކާރުގެްފޮރިންްމިނިސްޓަުރ.ްހާޒިރުކޮށް،ްުސވާލުކުރުމުންް

ްމީހުންނަށްވުރެް ްހުރިހާ ްެއހެން ްތިއްެބވި ްދާއިރާގައި ްފޮރިން ްވަގުތު ްމި ްބަދަލުކުރަނީ ްަކމަނާ ްއެ ްއަށް ްޔޫ.އޭ.އީ އެނގުނީ

ންްމިއަންނަްޔޫ.އޭ.ީއގަިއްހުންނަްއެމްބަީސގައި،ްމިހާރުްހުޅުވިފައިްހުރިްޔޫ.އޭ.އީްއެމްބަީސަގއިްެއްކަމަާންއަލަށްްހުޅުިވގެ

ްފޮރިްން ްވާީތވެ ްކަމަށް ްބޭފުޅާ ްޤާބިލު ްއެންމެ ްއެކަމަށް ްއަކީ ްކަމަނާ ްއެ ްއަދި ްކަމަށް. ްކަެމއް ްޤާބިލު މަސައްކަތްކުރުމަީކ

ްކުރީ ްއެގޮތަށް ްއެކަން ްފަރާތުން ްސަރވިްސގަިއްްމިނިސްޓްރީގެ ްފޮރިން ްބަލާއިުރގައި ްގޮތުން ްއުސޫލެްއގެ ްދެން ކަމަށް.

ްެއއީް ްނުބަހައްޓާކަމާ، ްއެްއވެްސްމީހަކު ްދުވަހު ްގިނަ ްމާ ްތަެންއަގއި ްެއއްވެސް ްދާއިމީކޮށް ްފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރާ

ަގިއްމަސައްކަތްކުރާްމީހުންނަށްްދުނިޔޭގެްބައިނަލްއަްޤވާމީްބެްސޓުްޕްރެކްޓިސްަގއިްހުރިހާްޤައުމެއްަގއިްފޮރިންްސަރވިސް

ް ްކަާމ،ްގިނަވެގެން ްއުސޫެލއް ްނުވަަތ3ްްއޮންނަ ްބަދަލުކުާރ2ްްއަހަރު ްއަނެްއްތަނަކަށް ްތަނަކުން ްހުންނަ ްއެ އަހަރުވީމަ

އުސޫލުްދިވެހިާރއްޖޭަގއިްެވްސްމިހާރުްތަޢާރަފުކޮށްްއެކަންްޕްރެކްޓިސްކުރަމުންދާތީްކަމަށްްއެްފަރާތުންްވަނީްމަޢުލޫމާތުް

ްމަަސއްކަތްޕުުޅްދެ ްއާދަްމގެ ްޝެހެނާޒު ްޑޮކްޓަރްޢާއިޝަތު ްއަީލގަިއ ްމަޢުލޫމާތުގެ ްލިބުނު ްެއގޮތުްނ ްއެހެންވީމާ، އްވާފަ.

ކުރިންވެސްްހިނގާަފިއވާްގޮާތ،ްއަދިްައޅުަގނޑުމެނަށްްލިބިފައިްހުރިްމަޢުލޫމާތުތަކަށްްބަލާފައިްއެްކަމަނާްސަފީރުކަމަށްް

ްަކނަޑއަުޅއްވާަފއި ްސަރުކާރުން ްކަމަށްްއަލުން ްފެންނަ ްހަމަ ްވާނީ ްއިްނ ްކޮމިޓީ ްދޭތެރޭގައި ްބަދަުލުކރުމާ ްާދއިރާއަށް ވާ

ްގ.ވައިޖެހޭެގާއގޭް ްަސފީރުކަމަށް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ނޑައަުޅއްާވ ްކަ ްޔޫނިއަނަށް ްޔޫރަޕިއަން ްދެްނ ްފާސްކޮށްފަ. އިއްތިފާޤުން

ްުސވާލުކު ްައޅުަގނޑުމެން ްގުިޅގެން ްޢައްޔަނުކުރުމާ ްޢާޞިމު ްމުަޙއްމަދު ްިރކޯޑުތަްއްޑޮކްޓަރ ްޢާޞިމުގެ ްޑޮްކޓަރ ރިން.

ްސަރވިސްަގިއް ްފޮރިން ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްވެސް ްކުރީަގއި ްމަނިކުފާނަކީ ްއެ ްހުރި. ްއެަބ ްއަުތގައި އަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންްބަލާް ނޑިަފއިވާްބޭފުެޅއް.ްދެންްމިްބޭފުޅުންގެްޤާނޫނީްގޮތުންްއަުޅގަ މަސައްކަތްކުަރއްަވއިްދުަވސްޮކޅަކަށްްމެދުކެ

ނޑުތަްއ،ްކޯޓުަތކުންްބަލާްހުރިހާްމައްސަލަތަކާއިްހުރިހާްކަމެއްްބަލައިްނިމުމަށްފަހުގައިްޤައުމީްސަލާމަތުްއެހެންްމި ންގަ

ްއެކަީށގެންާވްބައެްއްކަމަށް.ްއެހެންވީމާ،ް ްތިބުމަށް ްމަޤާމުގައި ްދެ ްމި ްބޭފުޅުންނަކީ ްދެ ްމި ްވަނީ ްއިންްނިންމާފައި ކޮމިޓީ

ް ްއަދި ްގޮތާ ްމާކްްސްދީފައިާވ ްއިން ްއޮންނާނެ.ްކޮމިޓީ ްރިޕޯުޓގައި ްއޮތް ްއަތްޕުޅުަގިއ ްމެންބަރުންގެ ްގޮތް ްލިބިފައިާވ ވޯުޓ

ނޑުމެްނެގް ްއަުޅގަ ްގެނައުމަކީ ްމަގާމަށް ްމި ްބޭފުޅުން ްދެ ްމި ްއެއްގޮތަށް ްނިންމުމާ ްޮކމިޓީގެ ްއަޅުަގނޑުމެން އެހެންވީމާ،

ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުކުރާ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްނޫން. ްކަމެއް ްއޮްތ ްއެއް ްމައްސަލަ ްކޮމިޓީްްއެްއވެސް ްސަލާމަތު ްޤައުމީ މަޖިލީހުގެ
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ްއެހިގެންދާއިރުްަރއްިޔތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްބަލައިގަންނާނެ.ްއެހެްނވީމާ،ް އިންްކޮށްފަިއވާްމަަސއްކަތްްިމްވޯޓަށް

 އަޅުަގނޑުްމިްރިޕޯޓުްހުށަހަޅާްވާހަކަްދަންނަވާލަން.ްޝުކުިރްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

 ވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް

ްދެންް ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަތީން ްގޮުތގެ ްބަޔާންކުރާ ްަގާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްއާދެ! ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

އޮންނާނީްކޮމިޓީްރިޕޯޓަށްްބަހުސްކުރުން.ްޕާޓީތަކުގެްމެުދގަިއްއަދިްއަމިއްލަްމެންބަރުންގެްމެދުގަ.ްމިއީްަވގުތުްބެހިގެންް

ްމިއީ.ްއަޅުް ްބަހުެސއް ްފަރެސްމާޮތޑާްކުރެވޭ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްހުުޅވާލަނީ.ްއަޅުަގނުޑްފުރަތަމަ ްމި ްބަހުސް ަގނޑު

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބަށް.ް

ް

ްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:

 .نا هحود وعلى آله وصحبه أجوعين سيدالصالة والسالم على  .العالوين رب هلل الحود .بسن هللا الرحون الرحين

ްމެންބަރުް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު ްރައީސް،ްދެންމެ ްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިއްޒަތްތެރި އައްސަލާމްޢަލަިއކުމް

ްވަ ްަޓކަިއ ްކަމަށް ްހުށަހަޅުއްަވއިދެްއވި ްރިޕޯޓު ްނިންމާފައިވާ ްކޮމިޓީން ްބެހޭ ްސަލާމަތާ ްއިޚްލާޞްތެިރކަމާްޤައުމީ ރަށް

2ްއެީކގައިްުޝކުރުދަންނަވަން.ްހަމަްއެހެންމެްކޮމިޓީންްބައްލަވާފައިްމިހާރުވެސްްބޭރުގެްސަީފރުންގެްގޮުތގައިްތިއްެބވިް

ދާއިާރއަކަްށްސަފީރުންގެްގޮތުަގއިްަޢއްޔަްނކުރުމަށްްސަރުކާރުންްނިންމިްނިންމެވުންްއެންމެްރަނގަުޅ2ްްބޭފުޅަކުްއެހެންް

ޓީންްބަލަިއގަނެ،ްެއގޮތަށްްނިންމުމާްމެދުްމައްަސލަްއެްއްނެތްްކަމަށްްކޮމިޓީްންމިްމައްސަލަްމިްރިޕޯުޓަގއިްކަމަށްްކޮމި

ްފަރާތުންް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޔޫނިއަަނށް ްޔޫރަިޕއަން ްވެސް ނޑު ްއަުޅގަ ްއެެހންކަމާއެީކގައި ްވަނީ. ހުށަހަޅުއްވާފައި

ްޢާޞިް ްމުޙައްމަދު ްޑރ. ްގ.ވައިެޖހޭގޭ ނަޑއަުޅއްވާަފއިވާ ްހުންނަާވްކަ ްޕާކިސްތާނުަގއި ްއޮފް ްރިޕަބްިލކް ްއިސްލާމިކު މާއި

ނަޑއަުޅްއާވް ްކަ ްޢިމާރާތަށް ްޢަރަބި ްެއުކވެރި ްއާދަމް ްެޝހެނާޒު ްާޢއިޝަތު ްޑރ. ްެއމޭޒަން ްމ. ްސަފީރު ދިވެހިރާއްޖޭެގ

ްކޮމިޓީ ްމި ްހުށަހެޅުން ްހުށަހަޅުއްވާަފއިާވ ްސަުރކާރުން ްޢައްޔަންކުރުމަށް ްސަފީރުކަމަށް ްނިންމާފައިާވްދިވެހިރާއްޖޭެގ ން

ް ްމި ްމިއަދު ްޔަޤީންކުރަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްދަންނަވަން. ްވާހަކަ ްތާއީުދކުރާ ނޑު ްއަޅުގަ 2ްނިންމުމަށް

ނޑުމެނ2ްްްބޭފުޅުންްމިް މަޤާމަށްްޢައްޔަންކުރުމަށްްމިްމަޖިލީހުންްފާސްެވގެންދާނެްކަމަށް.ްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްމަސައްކަތްތަކަ ްއެއްްމިފަދަ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްފާޑުިކޔަމުންދާއިރު ްދޭތެރޭގައި ްމަޖިލީހާ ްބަލާއިރު ށް

ްކޮށްދެްއާވކަން.ްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންް ްޮއވޭ.ްެއއީްމަޖިލީހުންްވެސްްބަެއއްްކަންތައްަތްއްވަރަށްްރަނގަޅަށް ކަމެއްްއެބަ

ްމަޖިލީ ްނޫންކަން ްގޮތަކަށް ްފާޑުކިޔޭ ްކަމެއްގައި ްޤައުމީްހުރިހާ ްމަޞްލަޙަތާއި ްޤައުމީ ްކުރަްއވަނީކީ. ްކަންތައްތައް ހުގެ

ްމިފަދަް ްއެހެންނަމަވެސް ްހުރޭ. ްއެބަ ްވެސް ްަކންތައްތައް ްތަފާތުވާ ްޚިޔާލު ްކަންތަްއތަކުަގއި ްހުންނަ ކަންތައްތައް

ްައޅުަގނޑުމެ ްެއއީ ްނިންމަވައިދެްއވާކަން ްކަންތައްތަްއ ްނެތި ްތަފާތުވުމެއް ްިޚޔާލު ްފާހަގަކުރަންޖެހޭެންމައްސަލަތަކުަގއި ން
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ްގޮތަށްް ްއޮތް ްހުށަހަޅުއްވާަފއި ްކޮމިޓީން ްރިޕޯޓު ްމި ްައޅުަގނޑު ްއެހެންކަމާއެީކގައި ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ކަމެއް.

ްޝުކުރިއްޔާް ްދަންނަވަން. ްެވސް ްވާހަކަ ްތާއީދުކުރާ ްއަުޅަގނޑު ްއެގޮތަށް ްއަދި ްހުށަހަޅަން. ްއަޅުަގނޑު ފާސްކުރަން

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

 ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްއެމް.ޑީޕީގެްފަރާތުންްދާންދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟު.ް

ް

ްވާހަކަެދއްެކުވން:ްއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުދާންދޫްދާ

ްޤާނޫނުއަސާސީް ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްސަލާމަތ115ްްުގެް`. ްޤައުމީ ްދަށުން ްމާއްާދގެ ވަނަ

ނޑުމެންގެްކޮމިޓީންްބެލިބެލުންތަކަްށ2ްްކޮމިޓީންްއާދެ!ްއެމްބެސެޑަރުްނގެްގޮުތގައިް ނަޑއެޅުމަށްްޓަަކއިްއަުޅގަ ބޭފުޅަކުްކަ

ްމަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގެންނަަވއި ްމިނިސްޓަރު ްއަދި ްބޭފުޅުން ްމިނިސްޓްރީގެ ްޮފރިން ްއޭެގއިތުރުން ްއަދި ޢުލޫމާތުްބަލައި،

ްހޯދިން.ް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަޢުލޫމާތު ްގޮތުން ްގުޅޭ ްކަންތަކާ ްޢަްއޔަންކުެރވޭ ްބަދަލުވުންތަކާއި ްބަދަލުވި ްމި އެްއކޮށް،

ްގޮތުންް ްުގޅޭ ްޢައްޔަންކުރުމާ ްމަޤާމުތަކަށް ްއެ ްޑރ.ޝެހެނާޒު ްއަދި ްޢާޞިމު ްމުޙަްއމަދު ްޑރ. އެާއއެުކއެީކގައި

ްއަ ްފާސްކުރެވުނު. ްކޮމިޓީން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ްެއއ2ްްީދި ްޑރ.ޝެހެނާޒަކީ ްޚާއްަޞކޮށް ްއަދި ބޭފުޅުންނަކީ،

ޕާކިސްތާނުަގއިްހުންނަވާްބޭފުޅެއް.ްއަދިްެއއާްގުިޅގެންްމިހާރުްބަދަލުކުރެވޭްޤައުމުތަކާްގުޅޭްގޮތުންްއެއީްކޮންމެހެންްމިް

ްފެނުނު.ްއަޅު ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްކަމަށް ްބަދަލުކުރެވުންތަެކއް ްބަދަލުކުެރވެންޖެހޭ ްމިކަންްވަގުތު ްނިންމުނީ ނޑުމެންނަށް ގަ

ްދިުގކުރާކަްށް ްވާހަކަ ނޑު ްައޅުގަ ްއެހެންވީމާ، ްދިއުން. ްފާސްެވގެން ްއިން ްފްލޯ ްމަޖިލީހުގެ ްގޮތެްއަގއި ްައވަސް ވީހާވެސް

ްދިއުމޭ.ް ްގޮތަށް ްމި ްނިމިގެން ްމިކަން ްމިއަދު ްބަހަކީ ްއަޅުަގނޑުެމންގެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަާވލަން ްއަޅުަގނޑު ނެތިން.

ްައޅުަގނޑުްވާހަކަްކުރުކޮށްލަމުންްއިށީންނާނަން.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ްްއެހެންވީމާ،

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޝިފާުޤް ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްމެދު ްފުވައްމުލަުކ ްފަރާތުން ްޕީ.ޕީ.އެމްެގ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްމުފީދު.ް

ް

ްންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފުވައްމުލަކުްމެދުްދާއިާރގެްމެ

ް ްވާ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްފަދައިން ްފާހަގަކުރި ްވެސް ްމެންބަރުން ްއެހެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި 2ްޝުކުރިއްޔާ

ްފާސްކޮށްފަ.ް ްވަނީ ްމި ްކޮިމޓީން ްސަލާމަތު ްޤައުމީ ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްޢައްޔަންކުރުމަށް ްގޮުތަގިއ ްސަފީރުންގެ ނަންފުޅު
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ްެއީއް ްކަމަށް. ްފާސްވެގެންދާނެ ްމިގޮތަށް ްއެހިގެންދާއިރު ްވޯޓަށް ްކަމަށް ްމި ްމަޖިލީހުން ްިޢއްޒަތްެތރި ްދެކެނީ އަޅުަގނޑު

ނަޑއަޅުްއވާްސަފީރެްއގެްގޮުތގަިއް އީ.ޔޫްއަށްްަކނަޑއަޅުްއވާްަސފީރެއްގެްގޮުތަގއިްޑރ.ްޢާޞިމު،ްއަދިްޔޫ.އޭ.އީްއަށްްކަ

ްރައީސް.ްއަ ްއެކިެއކިްޑރ.ޝެހެނާޒު.ްޢިއްޒަތްތެރި ްޤައުމުތަކަށް ްބޭރު ްމިގޮތަށް ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑުމެން ުޅގަ

ްއެމްބަސީތައްް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްޤައުމުތަުކަގއި ްއެިކ ްުދނިޔޭގެ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްޢައްޔަްނުކރަމު. ްއެަބ ސަފީރުންތައް

ނޑުމެްނގެްޤައުމަށްްއެންެމްްވެސްްއެބަްާޤއިމުކުރަން.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިކަންކަމާ ުގޅިގެންްއަުޅގަ

ްވަޙީދުް ްޑރ. ްހުންނެވި ްހިތްޕަަވއިެގން ްހުންގާނުަގއި ްމިައދުގެ ްޤައުުމގެ ްމި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްގޮތުަގއިތޯއޭ ފައިދާހުރި

ްގޮތު ްދެކޭ ނޑު ްއަުޅގަ ްސުވާެލއް. ްއުފެދޭ ްހިތުގައި ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްމިއީ ްެގންދަވަނީ. ްކުރަްއވަމުން ންްކަންތައްތައް

ްޤައުމުތަކުަގިއް ްބޭރު ްއަދި ނޑައަުޅްއވަިއ، ްކަ ްސަފީރުން ްޤައުމުތަކަށް ްބޭރު ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ވެއްެޖއްޔާ

ްއެހެންނަމަވެްސް ްމަުގސަދެއްގަ. ްމަތިވެިރ ްމާތް، ްވަރަށް ްގެންދަީނ ްމި ްއުފައްދަމުން ްއެމްބަސީަތއް ހައިކޮމިޝަންތަކާިއ

ޖިލީހާްދިމާކޮށްލައިގެންްއުުޅއްވާަފިއްދެންްކޮންމެވެސްްކަރައަކަށްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްފެންނަމުންްމިްގެންދަނީްމިްމަް

ް މެންބަރުންގެްލެްއަށްްފެންބޮވައިގެންަފއ77ްްިދޭތެރެއަކުންްވަަޑިއގަންނަވާްަތން.ްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގައިްތިއްބެވި

ްހުރީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގައި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވަގުތު ްމި ްބޭފުޅެއް ްޤާނޫނުހަދާްހުންނެވި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަކީ .

ްއެކަމަުކް ްދަނީ. ްމި ްތަންފީޛުުކރެވެމުން ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްޤާނޫނުތަްއ ްހަދާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމެންބަރުން. މަޖިލީހުގެ

ްތަންތަނަށްް ްއަނެއް ްއަށްްއާޓިފިޝަްލްބީޗަށާއި ްދަޅަ ްދެ ްބަޔަކުްނެތިގެން،ްދެިއރު ްނުލަފާ ްވަރުގެްނުަބއި އަޅުަގނޑުމެން

އްކޮްށގެންްައޅުަގނުޑމެންނާްދިމާލަށްްހެއްދެވިނެހެއްދެވިްޮގވާފަ.ްީމގެްކުީރަގއިްުހށަހެޅިގެންްދިަޔއީްދައުލަތަްށްމީހުންްއެ

ް ްޤައުމަށް ްމި ްއަްށ185ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްރާއްޖެ ްމި ްގޮތެއް ްިލބޭނެ ްމި ްބޭނުންވެއޭ. ްއެބަ ްއިުތރަށް ްރުފިޔާ މިލިއަން

ްނަމަވެ ްފެލައިލައިގެން ްފަތުރުވެރިން ްއުސޫލުންްއަންނަ ްރައީސް.ްމި ްބަލައިލަދޭތޯ.ްއާދެ!ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތެއް ްލިބޭނެ ސް

ނޑުމެންް އަޅުަގނޑުމެންނަށްްހުށަހެޅުނީމާްއަޅުަގނޑުމެންްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްވެރިކަމުގައިްުހރިްމީހާްއަށްްއަޅުގަ

ްއެބަ ްރާއްޖޭަގއި ްމި ްބަހައްަޓއިދޭން. ްއެބަ ްވެރިކަުމގައި ްއެހީތެރިވެދެން. ްމަތިންްްއެބަ ްހަމަތަކުގެ ްިޑމޮކްރަޓިކު ްއެއީ ތިބި

ްގޮންޖެހުމަކާް ްމިއީ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްރައްޔިަތކު. ްާހސް ްއެަތއް ްޤަބޫލުކުރާ ްކަމަށް ްނޫން ްއެްއ ްވެރި ްހުރި އައިްސ

ްަޓކައިް ްބޭްއވުމަށް ްެއކީަގއި ްއަމާންކަމާ ްާރއްޖެ ްމި ްޓަަކއި، ްގެންިދއުމަށް ްމަގަމުން ްހަަމ ްމިރާއްޖެ ްވެްސ މިްްއެީކގަިއ

ްއުޭޅއިުރް ްބަހައްަޓއިގެން ްވެރިކަމުގައި ްޑރ.ވަޙީދު ްއަންނަންދެން ްއިންތިޚާބެއް ްމަތީން ްގޮުތގެ ްދުސްތޫރުަގއިވާ ރާއްޖޭގެ

ްާރއްޖޭގެް ްމި ްރައީސް، ްޢިްއަޒތްތެރި ްފެންނަނީ ްއަޅުަގނޑަށް ްުއޅޭ ްދިމާކޮށްލައިގެން ްއެންެމންނާ ްހުރިހާ އަޅުަގނޑުމެން

ްރަނ ްރަނގަޅުކޮްށފައި ްނިޒާމު ްޑޮކްޓަރަްށްޞިއްޙީ ްބޭފުޅާ ްމި ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްގެނެްސގެން ްޑޮކްޓަރުންތަެކއް ގަޅު

ްފާސްކުރިއިުރް ްބަޖެޓު ްައހަރުގެ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްޖެހެނީ ްމި ްދަންނަވާލަން ްމިހެން ދައްކަން.

ްލޯނެއް ްއެތައް ްފަރާތަކުން ްއެަތއް ްތަފާތު ްގޮުތގައި ްލޯުނގެ ްފަރާތްތަކުން ްއެކި ްޕްރޮޖެކްޓުަތްއްްބޭރުގެ ްއެިކއެކި ހޯދަިއގެން

ނުޑމެންްވާނީްހިމަނާފަ .ްމިއިންްރާއްޖޭގެްއެިކްރަށްރަށުަގއި،ްާޚޢްޞަްގޮތެްއަގއިްބޭނުންާވްަޒރޫރީްކަންތައްތަެކއްްއަުޅގަ
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ްފަހިވެ ްލިބެން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްލޯނެއް ްގުޅޭް،ކޮންމެ ްެއަކމާ ްބަދަްއަދި ްލިޔެކިޔުންތައް ްބަދަލުކުރަންެޖހޭ ލުކުާރްގޮތުން

ދުް.ްއޭރުްައޅުަގނޑުމެންްމިއަދާދިްމިާދކަށްދުވަހުްަވޑަިއގަތީްކުވޭތަށްްހިސާބަށްްއައިމަްދެންްފުރަިއެގންްދާނީްކަރަޔަކަށް.

ްކުވޭ ްހިމަނާފަ. ްބަޖެޓުގައި ްފައިާސ ްބޭނުންވާ ްނަރުަދމާއެޅުމަށް ްފުަވއްމުލަކު ްބަޖެޓުގައި ްފާސްކުރި ްމަޖިލީހުން ތުްމި

ހުރިހާްކަެމއްްހަމަޖެހިްްލްތަކާްއެްއޗެހިްފޮނުަވއިެގންްއެފައިސާްލިބޭނެްކަމަށްްއެްޕްޮރޕޯޒަްމިފަންޑުންްލޯނުގެްގޮތުަގއިް

ްނަކާްބައްދަލުކޮށްފައިްއައިްސ،އެާތނގެްަވޒީރަކާ،ްއެތާނގެްކަހީްށްްގޮްސ،ްއެތާނަގއިްއަމީަރކާއިނިމިފައިްއޮްއވާްުކވޭތަ

ްމި ްމޮުޅކަމުން ްމަގޭ ްމަޗާ ްރަްއޔިތުންްއޮތީްއޭ ްނަރުދަމާފުަވއްމުލަކު ްރަީއސް.ްނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި މިގޮތަްށްްހޯދާފައޭ.

އެއްްްހަްއދަންްމަސައްކަތްކުރާްވެރިއަށްްޮގސްގެންްރަްއޔިތުންްގުނބޯހަމަްކިްކަންކޮޅުަތަކށްްރައްޔިތުންނާރާއްޖޭގެްއެިކއެ

ްއަޅުަގނޑުެމން ްދޭތެރޭގައި ްމިކަމާ ްހުރީ. ްަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގައި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއެބަްްމިއަދު ްވިސްނަން ްފުންކޮށް

ނޑުމެންނަށްްރާްއޖެ ނޑުމެންްރާއްޖޭެގްްންތައްތައްްމިކަހަލަްސަފީރުްނނާ،އިންްބޭރުންްމިކުރަންޖެހޭްކަްޖެހޭ.ްއަޅުގަ އަުޅގަ

ްމެދުވެރިްރާއްޖެ ްއެމްބަސީތައް ްމިހިރަ ނަޑައޅާފައި ްކަ ްބޭރުގައި ްކުރެވެންއިން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ޖެހޭނެ.ްދައުލަތުެގްކޮށް

ްމިލިއަްޔާމާލިއް ްއެތައް ްޚަރަދުްްންރުފިޔާއިން ްހުންނަްމީހާ ްޤައުމުގެްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާައކަށް ދާކަށްނުޖެހޭނެ.ްކޮށްފައި

ނޑުމެންްްިވއްޔާްޖެހޭ.ްެއްކަންކަންްނުހުއްޓުވާްކަމުަގިއްވަނީްމިްކަްނކަންްހުއްޓުވަންްއެބަްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް. އަުޅގަ

ނޑަްރާއްޖެ ްކަ ްސަފީރުން ްބޭރަށް ްރާއްޖެއިން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްނެތް. ްބޭނުމެއް ްއެމްބަސީތައްްްއެޅުުމގެ ްބޭރުގައި އިން

ނޑުމެްނގެްާރއްޖެ ްބޭނުްހުޅުވުމުގެްބޭނުމެްއްނެތް.ްައުޅގަ މެއްްނެތް.ްޢިއްޒަތްތެިރްއިންްބޭުރގެްމިޝަންތައްްބެެހއްޓުމުގެ

ނޑުްމިްއުސޫލުންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްކަންކުރެވެންްެއބަްރައީސް. ނޑުމެންގެްޤައުުމެގްްޖެހޭ.ްއަޅުގަ ތާއީދުކުަރންްއަޅުގަ

ްތިއްަބވަްނޖެހޭނެ ްބޭރުގައި ްސަލާމަތުގެްް،ސަފީރުން ްޤައުމީ ްާތއީުދކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްނަންފުޅުތަކަށް ްހުށަހަޅިފައިވާ މި

ްމިް ްފާސްކޮށްފައި ްއެހެންނަމެސްްކޮމިޓީން ްގޮތަށް. ްވާހަކަްްޮއތް ްބޭނުންވާ ްދަންަނވާލަން ްތަކުރާުރކޮށް ނޑު ްައކީްައޅުގަ

ްރާއްޖެ ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާޯތއޭ ްއަށް ްބޭފުޅާ ްހުންނެވި ްކަމުަގިއ ްސަފީރުންްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްބޭރުގައި އިން

ްރާއްޖެ ްާރއްޖެްތިއްބަާވކަން. ްހުރިކަން. ްމިަޝންތަކެއް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޭބރުގައި ނޑުމެންްްއިން ްއަުޅގަ ްބޭރުގައި ިއން

ްހުރިކަން ްެއބަމީހުންްމަސްޢޫްއެް.އެމްބަސީތަކެއް ްބަހައްއޮތްކަން.ްދާތޯްްލިއްޔަތުތަކެއް ްގެެނސްްއަރިހުގައި ަޓިއގެންްޒަކީ

ް...އުޅުްއާވއިރުްކޮބައިތޯ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޑީ.އާރުްޝުކުރިއްޔާ ްމެންބަރު. ްދާއިޢިްއޒަތްތެރި ްނޮޅިވަރަމް ްފަރާތުން ްމުޙައް.ޕީގެ ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި މަދުްރާގެ

ްނަޝީދު.

ް
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ްޢިްއޒަތްތެިރްރައީސް.ްއެްއާދެ! ްއެްޝުކުިރއްޔާ ްހެރޭނީ ނޑެއް ްއިލޮށިގަ ްފޭހުނު ްލޮލަށް.ްްމީހަކު މެންނަށްްއަހަރެމީހެއްގެ

ްމި ްސާފުވެގެން ްރީއްަޗށް ްވަރަށް ްމަންޒަރު ްޖަލްސާގެްއެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްމިއަދުގެ ތަޅުމުގަިއްްދަނީ.

ްއެބަ ްސާބިތުވެގެން ްއެނގި ްމިކަން ްދަންނަވައިްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްކޮންމެއަކަސް ްއާދެ! ްަޤއުމެްއގެްދޭ. ލާނީ

ް ްކަރާމާތް ްޤައުުމގެ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްހައިބަާތއި ްޤައުމުގެ ްައޅުަގނޑުމެްނގެ ްމައިދާނުަގއިްހައިސިއްޔަތުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ްއާދެ ްަސބަބަށްް!އުފުލަންޖެހޭނޭ. ްސަފީރުންްްމި ްދައުލަތްތަކަށް ްބޭރު ްފަރާތުން ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ޓަކައި

ްކަމަށް ްމިްބަދަލުކުރަންޖެހޭނެ ްއެހެންވީމާ، ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްދެްވެސް ްހުށަހެޅިފައިވާ ބޭފުޅުންނަކީްްަވގުތު

ްޔުނި ްްއަނަށްޔޫރަޕިއަން ްދިވެހިރާއްޖޭެގ ނޑައަުޅއްވާަފިއވާ ްފީރުސަކަ ްމުޙައްމަުދްކަމަށް ްޑޮކްޓަރ ްވައިޖެހޭގެާއގޭ ގ.

ްއިސްލާމިކުޢާޞިމާ ްްއި ްސަފީރު ްހުްނނެވި ްާޕކިސްތާނުަގއި ްއޮފް ްއެމޭޒަރިޕަބްިލކް ްމ. ްޢާން ްޑރ. ޝެހެާނޒްްއިޝަތު

ނަޑއަުޅއްްއާދަމު ްކަ ްޢިމާރާތްތަކަށް ްޢަރަބި ްޢައްޔަންއެުކވެރި ްސަފީރުކަމަްށ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމިވާަފއިާވ ްދެްކުރުމަށް.

ްޤާބިލު ްޢިލްމީ ްައޅުގަބޭފުޅުންގެ ްބަލައިލާއިރުަގއި ްއަށް ްތަޖުރިބާ ްއަދި ްބަލައިލާއިރުަގއި ްދެްކަމަށް ްމި ްޤަބޫލުވޭ ނޑަށް

ްމިްބޭފުޅުންނާ ްހަވާލުކުރަން ނޑުމެން ްމިްއަޅުގަ ްދައުލަތް ްިދވެހި ްޤައުމުތަކުަގއިްއުޅޭ ތަމްސީލުކުރުމުެގްްދެންނެވި

ްއެމަސްއޫ ްއަދާްލިއްޔަތު ްހުރިކަންބޭފުޅުންނަށް ްޤާބިްލކަން ްޤަބޫލުކުރެވޭ.ްް،ކުރެވިދާނެކަމުގެ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑަށް އެކަން

ނޑަށްްޤަޫބލުކުރެވޭްއަނެްއްކަމަީކްމި ނޑުމެންނަށްްަޤއުމުތަކާްހަމަމިއާއެކު،ްއަުޅގަ ްުކރިންްއޮތްްގުޅުންތަކަްށްވުރެްްއަުޅގަ

ް ްމިއަދު ްުގޅުންތަކެްއ ްވިޔަފާީރގެ ްާޤއިގާތް ްެތރޭގައި ްއެބަްމްއަޅުަގނޑުމެންގެ ނޑިވަެޅއްަގިއްްކުރެވެމުން ްދަ ްމިފަދަ ދޭ.

ްޮކންމެްސަފީރެއްެގް ްަރއީސް.ްިމއިން ްމުހިއްއަޅުަގނޑަްށްޤަބޫލުކުރެވެީންޢިއްޒަތްތެރި ްދިެވިހްއެންމެ ްވާނީ ްބޭނުމަކަށް މު

ްފަހިް ްފުރުޞަތުތައް ްލިބޭނެ ްއާމްދަީނ ްއިތުރު ްކޮށްދެއްވުމޭދައުލަތައް ްއެހީތައް ްއިތުރު ްދައުލަތައް ްިދވެހި ލިބޭނެް.

ްފަހިކޮށްދިނުމޭ ްް.ފުރުޞަތުތައް ްއިތުރު ްދަރިންނަށް ްސްކޮދިވެހިރާއްޖޭގެ ްލިއްބައިދޭނެ ްހޯދުމުެގްތަޢުލީމު ލަރޝިޕްތައް

ގުިޅގެންްވިޔަފާރިކުާރްދިވެހިރާއްޖޭގެްަރއްޔިތުންނަްށްފަހިވާނޭްފުރުޞަތުތަކެއްްއެްްއުމުތަކާމަގުތައްްފަހިކޮށްދިނުމޭ.ްއެްޤަް

ްައޅުގަް ްއަދި ްއިންޤައުމުތަކާ ްޤާނޫނުތަކުގެ ްފަހިކޮށްދިުނމޭނުޑމެންގެ ްތެރެއިން ްަތކުގެ ްޖުމްލަކޮށްްއެހެންވީ. މާ،

ްމި ްއިންެވސްޓްމަންޓަކީ ްމިކުރާ ްމިކަމަށް ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްޔޫރަިޕައންްްބަލައިލާއިުރގައި ްުނވަތަ ްޔޫ.އޭ.އީަގއި ދެންނެވި

ނޑުމެންްމިކުރާްހޭދަޔާއަތަނަށްްްއެއެއްްހަދަިއގެން،ްްޔުނިއަންަގއިްައޅުަގނޑުމެންްެއމްބަސީ ބޭފުޅުންނަށްްްއަދިްމިްޅުގަ

ނޑުްމިރންއަޅުަގނޑުމެންްމިސާލަކަށްްދިވެހިްދައުލަތައްްރިޓާ ބަލަނީްއިންވެސްޓްމަންޓުތަކެްއެގްްވާންޖެހޭނެްކަމަށްްއަޅުގަ

ްއަޅުގަްގޮތުގަ ްފުރުޞަތުަތއް ްއެ ްއޮންނަން. ްފަހިވެފަިއ ްޤަބޫލުކުނޑުމެންނަށް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކަމަށް ރަނީ.ްޖެހޭނެ

ނޑުމެންގެްދިވެހިާރއްޖޭަގއިްމިް،އެހެންވީމާ ްއަުޅގަ ްގޮތެްއގައި ނޑު ްދުވަުހގެްތެރޭަގއިްވޭުތވެދިޔަްާސޅީހަކަށްްއަހަރުްމަިއގަ

ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނުޖެހޭްވެސް ްފަރާތަކަށް ްވަކި ްއަްއޮތީ ްޤައުމެއް ްއޮތް ްގޮުތަގއި ްޤައުމަކީ.ްދައުލަތެއްގެ ނޑުމެްނގެ ުޅގަ

ްޚާއެހެންވީ ްދުނިޔޭގެ ްމަރުޙަލާްމާ، ްއެންމެ ްހަމަ ްޖެހެނީ ްފަރާތަކަށް ްަވކި ނޑުމެން ްައުޅގަ ްތެރޭގައި ްސިޔާސަތުގެ ްރިޖީ
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ްފަލަޞް ްއެއީ ްާޤއިމުޮކށްދޭންޠީއެްއގަ. ްދައުލަތެއް ްމިނިވަން ްަދއުލަތުންްނަށް ްދިވެހި ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްކަމަށް ޖެހޭނެ

ް ްޤަބޫލުކުރޭ. ްަމއްސަލަިއގައެހެންވީއަބަދުވެްސ ްމި ްޖެހެންނޑުމެައޅުގަްއިްމާ، ްފަރާތަކަްށ ްެއއް ްވެްސްން ްކަމަށް ޖެހޭނެ

ްޤަބޫލުކުރަން. ްމާްއެެހންނަމަވެސްްއަޅުަގނޑު ްކަންތައްތަކުަގއި ްއެހެން ްސޭްއެހެނިހެން ްކަމަކަށްްްބޮޑު ްއޮންނަ އެއް

ނޑުމެންެގްވާމީްމައިދާނުަގއިްައޅުގަްއެހެންވީމާ،ްަބއިނަލްއަޤްްް.އްްނުކުެރޭވްބައިނަލްއަްޤވާމީްމައިދާނުގައަޅުަގނޑަށްްޤަބޫލެް

ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްބޭފުޅަކީ ްފޮނުޭވ ްމަޤާމަށް ްތަމްސީްސަފީރުކަމުގެ ްއަޚްލުަޤއުމު ްފެންވަުރގެ ްހުރިކުރެޭވ ްލާޤެއް ޢިލްމުް،

ްވެއްޖެް ްބޭފުޅަކަށް ްަމއްސަލަހުރި ްޙަޤީޤީ ނޑުގެ ްައޅުގަ ްވެރިންނަކީްްއްޔާ ްނަންފުޅުގެ ްދެ ްހުށަހަޅުްއވާފަިއާވ ްނެތް. އެއް

ްބޭފުޅުންްކަމަށްްގަޅުްޓްރެކުމިދެންނެވިްފަދަްރަންވެސް ނޑުގެްާތއީދުްވާތީވެްޑީ.އާރުްްރެކޯޑްތަެކއްްއޮތް .ޕީްއާއިްއަުޅގަ

ްދަންނަވާލަންްްމި ްހަމަ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއާއެކު ްބޭނުންވޭ. ްދަންނަާވލަން ްރަީއސަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ްވާހަކަ ްލިބޭނެ ކަމުގައި

ްނުކުތާ ްއަނެއް ްދެްބޭނުންވާ ްމި ނުޑްހަމަްްއަކީ ްއަޅުގަ ްއެްބޭފުޅުންނަށް ްބޭނުންވޭ ްދަންނަވާލަން ބޭފުޅުންގެްްތަކުރާރުކޮށް

ްމުއް ްއަށްސަފީރުކަމުގެ ްިދވެހިރާއްޖެ ްްދަުތގަިއ ްހޯއްަދވައިއިްނެވސްޓްމަންޓުާއ ްދައުލަތަށްތައް ްިދވެހި ލިބޭްްެދްއވާށޭ.

ްއަުޅަގނޑުމެންގެްއާމްދަނީ ްކަންތައްަތއް ްގިނަ ްަވރަށް ްމިއަދު ްސަބަބުން ްނުބައްަދލުވުމުގެ ްޚަރަދާ ިދވެހިރާއްޖޭަގއިްްއާއި

ްއެކަންކަންކުރަންޖެހޭމެ ްފާް. ްއަުޅަގނޑު ްއޮތްކަން ްއެކަުމގެްނުކުރެވި ްއެހެންވީމާ، ްބޭުނންވޭ. ހަަގކޮށްލަން

ނޑުމެންނަށްހިތް ްއަުޅގަ ްވެސް ްތެރެއިން ްޖަލްސާގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންެގ ްމިއަދުެގ ްފެނޭ.ްްނުތަނަވަސްކަން އެބަ

ްހިތް ްމި ްއޮއެހެންވީމާ، ްއަނަދވަޅަކަްށްް.ންނާނެނުތަނަަވސްކަން ްއިޤްދިޞާދީ ްޮބުޑ ްވަރަށް ްޤައުމު ނޑުމެންގެ އަުޅގަ

ް ްއޮްއވާ ްފެށިގެނ2118ްްވެއްޓިަފއި ްއަހަރުން ްރަނަގޅުްވަނަ ްއިޤްތިޞާދު ްއެަތްއްްކުރުަމށްމަޑުމަުޑން ްކުެރވުނު ޓަކަިއ

ނޑުމެންނަށްްފެންނަންްމިްްމަސައްކަތްތަުކގެްނަތީޖާްއަދި ނޑުމެންެގްގޭނެްނިޒާމެއްްފެށީ.ްޓެކްސްްނެްކިރިޔާްއަުޅގަ އަޅުގަ

ް..ޓަަކއިްކުެރުވނުްމަސައްކަތުގެްނަތީޖާ.ްކުރުމަށްޅިްއިޤްތިޞާދުްރަނގަޅުކޮްށގެންްއަުޅަގނޑުމެންގެްމުތެރެއަށްްޤާއިމު

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއާދެ!ޝުކުރިއް ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިްްޔާ ްބަހުސްކުރުމަްްމިހާހިސާބުން ްރިޕޯޓަށް ްހުޅުވައިކޮމިޓީ ްޕާޓީތަކަށް ލެވުުންށް

ްމިް ްވަަޑއިގެންްފުރުޞަތުގައި ްފުރުޞަަވގުތު ްމެްނބަރުންނަށް ްޕާޓީތަުކގެ ްިމްްތުއަރުވައިްިތއްބެިވ ްއެހެންކަމުން، ނިމުނީ.

ްކޮމިޓީްރިޕޯޓަށްްވޯޓަށްްއެހުންްމިއަދުގެްޯވޓަށްްއެހުމުގެްވަގުުތގައިްއޮންނާނެ.ް

ްމިްް-11.2 ނޑު ްއަޅުގަ ްއެޖެންްމިހާރު ްްޑާދަނީ ްއ11.2ްަނަންބަރު ްކޮމިޓީްްބިލުގެްޒިންމާވުމުގެްޚަރަދަށްްދައުލަުތގެށް.

ްރިޕޯޓަށްްމަށްރިޢާޔަތްކުރެއްވުްމަޖިލީހުންްް،ނިމިްމަރުޙަލާ ްމި ްއިޞްލާޙުްްހުށަހެޅުއްވުން. ްވޯޓަށް މަޖިލީހަށް

4ްްްހުށަހެޅުއްވުމަށް ްލ3102ްިއޭޕްރީލް ްިއޞްލާޙު ްއެއް ްފޮނުވުމުން ްމެންބަރުންނަށް ްދުވަހު ްވަނަ ްރިޕޯޓުްބިފައިވޭ. މި

ްހުށަހަޅުއްވައި ްމިމަޖިލީހަށް ްމުޤައްރިރު ްކޮމިީޓގެ ްއިޤްތިޞާދީ ްމުޤައްރިރު، ްކޮމިޓީގެ ްޢިޤްތިޞާދީ ވަގުުތްްެދއްާވނީ

ްއިބްރާހީމްްރަޝީދު.ްނެތުމުންްއިޤްތިޞާީދްކޮމިޓީގެްމެންބަރުްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވަަޑއިގެން
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ް

ްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމާފަންނުްދެކު

ްަރީއސްްިޢއްޒަތްތެރިްޝުކުރިއްޔާ ްބިލު. ްިޒންމާވުމުގެ ްޚަރަދަށް ްދިރާސާކުރައްަވއިް ދައުލަތުގެ ްކޮމިޓީން އިޤްތިޞާީދ

ްރިޕޯޓްްނިންމެވި ްދައުލަްަތޢާރުފު.ް.ގޮތުގެ ްރިޕޯޓަކީ ްިބލުމި ްޒިންމާވުމުގެ ްޚަރަދަށް ްދިރާސާކުްތުގެ 19ްރެއްވުމަށް

2111ްްއޮކްޓޯބަރް ްމަޖިލީހުެގ ްަރއްޔިތުްނގެ ްއޮތް ްުދވަހު 3ްްވަނަ ްަދއުރުެގ ްަރއްޔިތުންެގ9ްްވަނަ ްއަށް ްޖަލްސާ ވަަނ

ް ްގަާވއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްުގޅިގެން ްފޮނުއްވުމާ ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއިޤްތިޞާދީ ްމާއްާދެގ78ްްމަޖިލީހުން ވަނަ

ްގޮުތގެ)ހ( ްބިލުްގަިއވާ ްކޮމިޓީއިްމަތިން ްހިމަނުއްަވއި،ްދިރާސާުކރައްވަްްގެޤްތިޞާދީ މަސައްކަްތްްއި،ްބިުލގެއެޖެްނޑާަގއި

ްރިޕޯޓެފުރިހަމަ ްގޮތުގެ ްކުރައްވާފަިއވާ ްބިލަވެ. ްޒިންމާވުމުގެ ްޚަރަދަށް ްކެނދިކުޅުްކީދައުލަުތގެ ްފަރާތުން ޫދްސަރުާކރުގެ

އަކީްަރްއޔިތުންގެްމަޖިލީހަށްްހުށަހެޅޭްްޤްތިޞާދީްކޮމިޓީއިވެ.ްފަިއވާްބިލެކެްސާްހުށަހަޅުއްވާޢީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދު

ްއެ ްެތރެއިން ްމައްސަލަަތކުެގ ްާދއިރާތަކާްބިލުތަކާއި ްސަރުކާރުގެ ްހިމެނޭ ްދާއިާރަގއި ްމަސްއޫިލއްޔަުތގެ ގުޭޅްްކޮމިޓީެގ

ްދިރާްްކާއިބިލުތަ ްމައްސަލަތަކާމައްސަލަތައް ްބިލުތަާކްއަދި ްމަޖިލީްގުޅޭްސާކުރަްއވަިއ،ްއެފަދަ ކުރުމުގެްރިޕޯޓުްށްްހަގޮުތން

ްްމަސްއޫލިއްޔަތު ްގަވާއިދުގެ ްމަޖިލީހުގެ 113ްްަރއްޔިތުންެގ ްއާއި ްމާއްދާ ްމާއ1141ްްވަނަ ްދަށުްންވަނަ ދާގެ

ން.ްކޮމިޓީގައިްހިމެނިވަަޑއިގަންަނވާްމެންބަރުްިއރުްއިޤްތިޞާދީބިލުްދިރާސާކޮށްްނިންމެވިވެ.ްކޮމިީޓއެކެްްހަވާލުކުރެވިަފއިވާ

ްދާއިރާގެމެ ްހެންވޭރު ްޢާޒިމުްދު ްޢަލީ ްމެންބަރު ް ްމެންބަރު. ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްކެއަް،މާފަންނު ނޑު. ްދާއިރާެގްޅުގަ ލާ

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްކުމުމަޢުޞޫهللا ްމޫސާްޅުދުއްފުށީ. ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްމެންބަރު ްދާއިރާެގ ްއުތުރު ްއިނގުރައިދޫ ދާއިާރގެް.

ްޢަބްދު ްޙަމްދޫން ްމެންބަރުގަް.ޙަމީދުهللاްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްޢަބްދުްލޮޅު ްهللاއީވާ ްމެންބަރުްްގިލީނމިމާ. ދާއިރާގެ

ްއިބްރާހީމް ްޤާސިމް ްމީދޫ ްސިާޔމުދާ. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްކިމަދުއްމުޙަްއިރާގެ ްޒަމީރު. ްމޫސާ ްމެންބަރު ްދާިއރާގެ .ްނބިދޫ

ްޢަބްދުލްޣަފޫރުގަ ްޫޔުސފް ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްދާއި.ްތިނަމު ްަޤސަމުދޫ ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްމަސަްބިް.ްމިރާގެ އްކަތްްލުގެ

ްގެންެދވި ްގޮތްްކުރިޔަށް ްކޮމިޓީ. ްބިލުްދައުލަްއަށްްއިްޤތިޞާދީ ްޒިންމާވުމުގެ ްޚަރަދަށް ްްުތގެ ްގުިޅގެން 24ްފޮނުއްވުމާ

ްދުވަހ2111ްްުއޮކްޓޯބަރް ްވަނަ ްބޭްއވުނު 2111ްްގައި ްކޮމިޓީގެ ްައހަރުގެ ްބައްދަލުވުމ29ްުވަނަ ްށްއަްްަގއި،ްކޮމިޓީވަނަ

ްުގޅޭ ްބިލުތަކާ ްބޭއްވުނުްގޮތުންްފޮނުއްވާފަިއވާ ްަބއްދަލުވުމެްއ ްމަޖިލީހުގެްް.ކޮމިޓީގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްބައްދަލުވުުމަގއި މި

ް ްނިންމ128ްާގަާވއިދުގެ ްމަސައްކަތް ްމިބިލުގެ ްދަށުން ްމާއްާދގެ ނޑައެޅުވަނަ ްކަ ްސުންގަޑި ްމަށްފަހުނެ ރައްޔިތުްނެގް،

ް ްގަވާއިުދގެ ްގޮތުގ86ްެމަޖިލީހުގެ ްމާއްދާގަިއވާ ްދިރާސާކުްަވނަ ްބިލު ްމަޢުލޫމާތުްްކޮމިޓީްމަށްރުމަިތން ްބޭނުންވާ އަށް

ގޮތުން،ްްގުޅޭްޖަމާޢަތްތަކަށްްބިލާްއިމިނިވަންްމުއައްސަސާަތކާްއިގުޅޭްސަރުކާރުގެްއިދާރާތަކާްޓަަކއިްބިލާްހޯއްދެއްވުމަށް

ްފޮނުލިޔުމު ްކޮމެންޓް ްއާދެް!އާދެް.ދެންނެވުނުްވުމަށްން ްް!ޝުކުރިއްާޔ. ްތިރީގައި ްއިތުުރކޮށްލާނަން. ވަީންްއެއަޅުަގނޑު

ްލިްގުޅޭްބިލާ ްޮކމެންޓުގޮތުން ްއިފޮނުއްވަްޔުމުން ްފަރާތްތަްެދންނެވުނުެދއްވުމަށް ްކޮމާމޯއް. ްޗެމްބަރްއޮފް ްސްްލްޑިްވސް

ް ްއިްނޑަސްޓްރީއެންޑް ްމާ. ްއޮތޯރިޓީކެޕިަޓލް ްޑިވެލޮޕްމަންޓް ްކެޓް ްއިކޮނޮމިކު. ްއޮްފ .ްޑިވެލޮޕްމަންޓްްމިނިސްޓްރީ
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ްޓް ްފިނޭންސްްއެންޑް ްއޮފް ްއިންޑަސްޓްރީ.ްރެޜަމިނިސްޓްރީ ްއޮފްްކޮންސްްޓރަކްޝަން ްޒް.ރީްމޯލްޑިވްސްްެއސޯސިއޭޝަން

ްޓޫ ްއޮފް ްެއސޯސިއޭޝަން ްއިންަޑސްޓްރީމޯލްޑިވްސް ްއޮތޯރިްޒް.ރިޒަމް ްެރެވނިއު ްއިންލަންޑް ްމޯލްޑިވްސް މޯލްިޑވްްސްޓީ.

ްއޮތޯރިޓީ ްމަނިޓަރީ ްއޮފީ. ްޖެނެރަލްގެ ްއޮޑިޓަރ ްކޮމިޝަންްއެންޓިސް. ްކޮރަޕްޝަން .ް ްގޮްލާބިމި ްލިޔުމުންްގުޅޭ ތުން

ްފަރާތްތަްކޮމެންޓު ްދެންނެވުނު ްކޮމެންޓުހޯދުމަށް ްލިޔުުމން ްތެެރއިން ްފަރާތްަތއްްކުގެ ްފޮނުއްވި ްއެ. ްބިލާްްތިރީަގއި ވަނީ

ްކޮމެންޓުްގުޅޭ ްލިޔުމުން ްކޮމިޓީފޮނުވައިްގޮތުން ްތެރެއިން ްފަރާތްތަކުގެ ްދެންނެވުނު ްކޮމެންޓުްްދެްއވުމަށް ްލިޔުމުން ްއަށް

ްފަރާތްތަެކވެއިފޮނުއްވަ ްެދްއވި ްއޮތޯރި. ްރެެވނިއު ްއިންލަންްޑ ްމޯލްޑިވްްސ ްއޮތޯރިޓީ. ްަމނިޓަރީ ްމޯލްިޑވްސް ްގުޅޭްޓީ. ްބިާލ

ްއެކި ްމިްގޮތުން ްކޮމެންޓަށާއި ްފޮނުއްވި ްދެލިކޮޕީްފަރާތްތަކުން ްމެންބަރުންްްބިލުގެ ްހުށަހަޅުއްވަން ްއިޞްލާޙު އަށް

ވިްޓަކައިްބައްދަުލކުރެއްްްގުޅޭްގޮތުންްމަޝްވަރާްޯހދުމަށްްިބލާްއެްއި،ކާްތަމަޖިލީހުގެްތަޅުމުގައިްފާުޅކުަރއްވާަފއިވާްިޚޔާލު

ެއވެ.ްްކުރެްއވުމަށްފަހު،ްބިލުގެްމާއްދާތައްްވަިކވަކިންްއިސްލާްޙކުރަްއވަމުންްގެންދެވިްިރޢާޔަތްްކަށްފަރާތްތަކުގެްޚިޔާލުފުޅުތަް

ވަީންްްކޮމިޓީންްނިންމަވާފައިްެރއްވިްކަތްްދިރާސާކުމަތިންްބިލުގެްމަސައްްްމަތީގައިްދެންނެވުނުްއުޞޫލާްއެްއގޮތްާވްގޮުތގެ

12ްް 2113ްްމާރޗް ްކޮިމޓީގެ ްއިޤްތިޞާދީ ްބޭއްވުނު ްދުަވހު 2113ްްވަނަ ްއަހަުރގެ ްަބއްދަލުވުުމގަެއއްވަނަ އެވެ.ްްްވަނަ

ްފުރިހަމަްކޮމިޓީން ްދިރާސާކުަރއްަވއި ްރިޕޯޓުްކުރަްއވާފަިއވާބިލު ްމި ްޖަުދވަލުގޮްތ ްއ1ެްގެ ްއެްވަނީްަގިއ ބިލުްްމިވެ.

ްބިލުްދިރާސާކުރެްއވުމަށްްބޭްއވުނުްމިްބައްދަުލވުންްބޭްއވުނެވެ.ްމިްތިންދިރާސާކުރެްއވުމަށްްއިޤްތިޞާީދްކޮމިޓީގެްޖުމްލަް

ްއެނިގވަ ްިނސްބަތް ްވަޑަިއގެންނެިވ ްެމންބަރުން ްަބއްދަލުވުންތަކަށް ްތަފްޞީލުކޮމިޓީގެ ްހާޒިރީ ްވަނީްއެްަޑިއގަންނަވާެނ

ް ްނިންމުން. ްކޮމިީޓގެ ްދިރާސާކުރައްަވއިްމާ،ވީއެވެ. ްކޮމިޓީން ްއިޤްތިޞާދީ ްބިލު ްޒިންމާވުމުގެ ްޚަރަދަށް ް،ދައުލަތުގެ

ްގޮުތގެްމަްއޗަށްްރިޢާޔަތްކޮށްއިޞްލާޙު ަނާވްމެދުްތިޔަްިއއްޒަތްތެިރްމަޖިލީހުންްފެނިވަޑައިގަންްކުަރްއވަިއ،ްމިްިބލާފަިއވާ

ް.ވެހުށަހަޅަމެޑުްއަުޅަގންރިޕޯޓުްމިްއެދިްމަށްދެްއވުގޮތެްއގެްމަތިންްނިންމަވައި

ް

ް:ވާހަކަދެްއެކވުންްރިޔާސަތުން

ނޑުްކުރިންްމެންބަރުްޢިްއޒަތްތެރިްްކުރިއްޔާޝު!ްއާދެ ކޮމިޓީްރިޕޯޓްްމެންބަރުންނަށްްވެސްްދެންނެވިްފަދައިންްމިް.ްއަޅުގަ

ތްތެރިްމެންބަރުްވަނީްގަމުްދާއިރާގެްޢިއްޒަްދެްއވާަފއިއިއިވޭ.ްއެްއިޞްލާޙުްހުށަހަޅުއްވަްވުމުންްއެއްްއިޞްލާޙުްލިބިފަފޮނު

މެންބަރަކަށްްއަޅުަގނޑުްޢަބްދުލްޣަފޫރު.ްއެހެންވީމާ،ްއެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްނިސްބަތްވެވަަޑިއގަންނަވާްާޕޓީގެްްޔޫސުފް

ްހުށަހެޅުއަފުރުޞަތު ްއިޞްާލޙު ްއެ ްރުވަން ްމިމަށް. ްފުރުޞަތު ނޑު ްއިްއަޅުގަ ްޢިްއޒަތްތެިރްއަރުވަނީ ްދާއިރާގެ ނގުަރއިދޫ

ްޙަމީދަށް.هللاްޢަބްދުްމެންބަރުްޙަމްދޫނު

ް

ްޙަމީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްއިނގުަރއިދޫްދާއިރާގެްްމެންަބރުްޙަމްދޫނުްޢަބްދު
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ްަރީއސްްޢިއްޒަތްތެރިްއްޔާްޝުކުރި ްފުުށއެރުމެއްްއެްއގެްމާއްދާްދެްއިޞްލާަޙކީްމިްއާދެ!. ްއޮންނާތީްމާނަކުރުުމގައި

ްއިޞްލާޙުްނަންްދަންނަަވއިލާްއަޅުަގނޑުް.ިއޞްލާޙެއްްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްއަންނަިނވިްވ32ްަްބިލުގެ. ް)ބ( ްމާއްދާގެ ަނ

ް ްއިޞްލާޙުކުރުން. ނޑުގޮތަށް ްމިންގަ 32ްްް.ދަރަނީގެ ވީނަމަެވސް،ްްއޮތްކަމުގައިްއެެހންްގައި(ރ)ްމާއްދާގެްމި)ބ(.

ް ްކޭޝްފްލޯ ްބޭނުމަށްމެނޭޖުދައުލަތުގެ ްްކުރުމުގެ ްގިނަވެގެން ްދައްކ14ްާޓަކައި ްއަނބުރާ ްތެރޭަގިއ ށް،ްގޮތަްދުވަުހގެ

ް.އެވެްނެގިދާނެްފައިސާްޏަށްކުން،ްސަރުކާރުްންދަރަންބޭންމަރުކަޒީް

ް

ް:ވާހަކަދެްއެކވުންްރިޔާސަތުން

ްމެންބަރުްޢިްއޒަތްެތރިްކުރިއްޔާޝުްއާދެ! ނޑުްމެންބަރަކަށްްޢިއްޒަތްތެރިްތާއީދުކުރައްވާ. .ްފުރުޞަތުއަރުވަންްއަޅުގަ

ް.ފީދުމުްްފާޤުޝިްމެންބަރުްޢިްއޒަތްތެރިްދާއިާރގެްމެދުްފުވައްމުލަކު

ް

ް:ވާހަކަދެއްެކވުންްމުފީދުްޝިފާޤުްމެންބަރުްދާއިާރގެްމެދުްފުވައްމުލަކު

ްަރއީސްްޢިއްޒަތްތެރިްޝުކުރިއްޔާް ްޙަމްދޫނު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްއިނގުަރއިދޫ ްޢަބްދު. ްއެްهللا ޙަމީދު

ްހުށަހެޅުއްވިްހުށަހެޅުމަށްްއަޅުަގނޑުްތާއީދުކުރަން.

ް

ް:ެކވުންވާހަކަދެއްްްރިޔާސަތުން

ްމިް!އާދެ ްރިޕޯޓުްމިހާރު ްކޮމިޓީ ްމި ްހުށަހެޅިް،ހުށަހެޅިްވަނީ ްއިޞްލާޙު ްއެއް ްާތއީދުް،އަިދ ްވެސް ްއަށް ް.ބިފަލިއެ

ްބަހު ްއިޞްލާޙަށް ްިމ ނޑު ްއަޅުގަ ްހުޅުވަމިހާހިސާބުން ްމަރުޙަލާ ްއެހެންނަމަވެސްއިސްކުރުމުެގ ޢިއްޒަތްތެިރްްލާނަން.

ްއެދެން ްއެދިވަަޑއިގެންެނވުން ްއާދެް.މެންބަރުން ްޢިއްޒަް!)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްމެންބަރަުކްެއްއވެްސ ތްތެރި

ްްއެދިަވޑައިުނގަންނަވަނީ ނުޑ ްއަުޅގަ ްރިޢާޔަތްގަސްތުްނަަމ ްއާދެކުރުކުރަނީ ްނިންމާލަން. ްމަރުހަލާ ނޑުްް!މުގެ އަުޅގަ

ްނިންމަމިހާހި ްމި ްމަރުޙަލާ ްރިޢާޔަތްކުރުމުގެ ްރިޕޯޓަށް ްކޮމިޓީ ްލައިސާބުން ް)ހ(ްވަނ75ްަނީ.ްގަާވއިދުގެ ްތިްންމާއްދާގެ ގެ

ް)ށ(ަގއި ްމާއްދާގެ ްއެ ްދަށުން ްނަންބަރުގެ ްދައުލަްވާވަނަ ްަމތިން ްބިލުގޮތުގެ ްޒިންމާވުމުގެ ްޚަރަދަށް ްތުގެ ްގެ ވަނަްތިން

ްމިް ްަވގުުތގައި ްއެހުމުގެ ްޯވޓަށް ްިމއަދުގެ ްިއއްވަން. ްއާދެބިލަްކިޔުން ްއޮްނނާނެ. ްއެހުން ްވޯޓަށް މިހާހިސާބުންްް!ށް

ްެމންބަރުންނަށްިޢއްޒަތްތެްއަޅުަގނޑު ްޢިްއޒަތްތެރިްް!އާދެް)ވަގުުތކޮޅަކަްށފަހު(ް،ރި ނުޑ ްއަުޅގަ މިހާހިސާބުން

ް ްއެހެނިްމިނެޓ31ްުމެންބަރުންނަށް ްފެށުމަށްފަހު ްމަސަްއކަތް ްއަލުން ްއަޅުަގނޑު ްއަުރވަން. ްހުސްވަގުތުޮކޅެއް ހެންްގެ

ނޑުމެންްބަހުސްްޢީމިއަދުގެްއިބްތިދާ،ްމަސައްކަުތގެްތެރެއަށްްގޮސްް ގެންދާނެްވާހަަކްބަހުސްްކުރިއަށްްްކުރިްބިުލގެްައޅުގަ

ް.ގެްހުްސވަގުުތކޮެޅއްްއަުރވަންމިނެޓ31ްުދަންނަވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްް

ް
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ް]އަށ13:12ްްްއިްނ12:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްފަށަނީްމިްގެންދަންްކުރިއަށްްޖަލްސާްްޅުަގނޑުއަްހުސްަވގުތުޮކޅަށްފަހުްއާދެ!`. ނޑު. ްއެޖެންޑާްްދާނީްއަުޅގަ

ްއަށ31ްްްނަންބަރު ްކުރިއަކަމަސައްްއެހެންްއިތުރު. ނޑު ްއަުޅގަ ްަވގުތުަގއި ްމަސައްކަތުގެ ްއެހެނިހެން ްމިއަުދ ްށްތްތައް.

ްފަރާތުން ްސަރުކާުރގެ ްގެންދާނީ ްރިޔާްވިލުފުށީ، ްމެންބަުރ ްހުށަހަޅުްޟުދާއިާރގެ ްނަންބަރުްްއވާރަޝީދު ްޤާނޫނު ފަިއވާ

ްރާއްޖެދިވެހިރާއ78/71ްް ްެއއަރޕޯޓަކުން ްފަސިންޖަރުންްންއިްޭޖގެ ްފުރާ ްޗާޖުބޭރަށް ްސަރވިސް ްއެއަރޕޯޓް ްއަތުން ްގެ

ްޤާނޫނަްނެގުމާ ްބެހޭ ްބިއިޞްލާޙުށް ްއިބްތިދާްލުްގެނައުމުގެ ްފުރަތަމަްްޢީގެ ނޑު ްއަޅުގަ ްގެންދިުއމަށް. ްކުރިއަށް ބަހުސް

ް.ޔާސްްލަބީބަށްނީްހުޅުމީދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްއަރުވަްފުރުޞަތުްމި

ް

ް:ވާހަކަދެްއކެވުންްްލަބީބުްއިލިޔާސްްމެންބަރުްދާއިރާގެްހުޅުމީދޫ

ް ްރައީސް.ް`، ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ްފަރާތުން، ްސަރުކާރުގެ ްހުށަހެޅިފައިާވްމިހާރު ްމަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންެގ

ް ްޤާނޫނުްނަންބަރު ްރާއްޖެދިވ78/71ްެއިޞްލާޙަކީ ްެއއަރޕޯޓަކުން ްުފރާްފަސިންޖަރުންްންއިްހިާރއްޖޭގެ ްއަތުްންބޭރަށް ގެ

ްޗާޖު ްސަރވިސް ްޤާނޫނަްެނގުމާްއެއަރޕޯޓް ްމިހާރުްބެހޭ ްއިޞްލާޙަކީ ްހުށަހަޅިފައިވާ ްމި ްއިޞްލާޙެއް.ްމިހާރު ްހުށަހަޅާ ށް

ް ްބަދަލުކޮށ18.51ްްނަގަމުންދާ ްރައީސްްހުށަހެޅިފައިވާްމަށްނެގުްޑޮލަރ31ްްުް،ޑޮލަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ް.އިޞްލާޙެއް.

ބަޣާާވތަކުންްއަރައިގެންްސަރުކާރުްންް،އަންތަރްސވޭްމިހާރުްސަރުކާރުްހިންގެވުމަށްް،އަޖަިއބުވޭް،އަޅުަގނޑުްހައިރާްނވޭ

ްާތއީދުކޮށް ްއިޞްލާޙަށް ްމި ްފަރާތްތަކުން ްތިބި ްހަވާުލވެ ްބޭފުޅުންނާް،ހިންގެވުމަށް ްހުށަހެޅުއްިވ ްއިޞްލާޙު ްިމްްމި އެކީ

ް ްކަރުނައަޅާސަރުކާރުަގއި ްލޮލުން ްއާދޭސްކުރަމޭްފައިތިބޭތީ.ްދުވަހު 31ްްްް.ރޮއި ްނޫނީ 18ްްްޑޮލަރު ްނޫނީ 21ްްޑޮލަރު

ްމި ްނަގައިފިްއޔާ ްހަލާކުވާނޭްޑޮލަރު ްޓޫރިޒަމް ްމިްްމިް.ރާއްޖޭގެ ްއަޑު. ްބުނާ ްނާންނާނޭ ްޓޫރިސްޓަކު ްއަށް ރާއްޖެ

ްމި ްްއިޞްލާޙުަގއި ްޖުަލއި ްއ1ްިބުނަނީ ްމި ްފެށިގެން ްބަދަލ31ްްުން ްއެޑޮލަރަށް ްިތއްބެިވްްކުރަންޖެހޭނޭ. ްމިތާ ުދވަހު

ްރޮވެފައިް ްބޭފުޅުްނ ްއޯނަރުންނާއި ްރޮވެަފއިް،ރިސޯޓް ްރާއްޭޖގެްްލޮލުން ްހެޔޮުނވާނޭ ްއާދޭްސކުރަމުންދިޔައީ ްކަރުނައަޅާފަިއ

ހާްބޮޑުްތެއްގެްތެރޭަގއިްމިޓޫރިސްޓަކުްނާންނާނޭ.ްމިހާްކުޑަްމުއްދަްއަށްްމިްހަލާކުވެގެންގޮސްްނިމުނީއޭ.ްރާއްޖެްޓޫރިޒަމް

ްައއި ްހިންްއްޔާްއްސިްބަދަލެއް ްރިސޯޓް ްބަނގުރޫޓުތިމަންނަމެން ްމީހުން ްގާ ްތިބެނީ ްޓޫރިސްުޓން ްކުރިްނ1ްްވާނޭ. އަހަރު

ްޓިކެޓާްއި،ބުކިންހަދަ ްމިއަަދުކްމައްސަލަްއިްފްލައިޓް ްދައްކާފައޭ.ްއެކަމަކު ްފައިސާ ްދައްކަންޖެހޭ ްނެތް.ްމިްްހޮޓަލަށް ްއެއް

ްއެން ްބޭފުޅާވާހަކަ ްދެްއކެިވ ްބޮޑަށް ްމާމިްމެ ްޤާސިމްނއަީކ ްމެންބަުރ ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ މިއަުދްް.އިބްރާހީމުްގިލީ
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ނޑުމެންްބެލިއިރުްމި އަކީްކާެޑއްޫދްްކޮމިޓީްއަށްްހުށަހަޅިފަިއވާްމައްސަލަްލިއްޔަތުމާް،އޮތީްމާލިއްޔަތުްކޮމިީޓގައިްއަުޅގަ

ް ްވިލާ ްމައްސަްއަށްއެއަރްއެއަރޕޯޓް ްހުންނެވީްްލދީގެންއުޅޭ ްމިނިސްޓަރަކަށް ްޓްރާންސްޕޯޓް ްބެލިއިރު، ައޅުަގނޑުމެން

ްވިލާ.ް ްހަމައެކަނި ްހުށަހެޅުއްވީ ްދެއްވީ، ްމި ްއިޢުލާންކޮށްގެން ްއެތަނުން ްބޭފުޅެއް. ްޕާޓީގެ ްނިސްބަތްވާ ްއިބްރާހީމު ޤާސިމު

ރުްފަޅުރަށެއްްރިސޯޓެްއްހެދުމަށްްލިބުނީްވިލާްެއއަރްއަށް.ްއަިދްއެވަރުންްުނެވގެންްއެތަންްިހންގުމަށްްޓަކަިއްއަދިްއިތު

ްކޮށްފައިް ްޢަމަލެއް ްކޮރަޕްޝަންގެ ްސީދާ ްޤަބޫލުކުރާނީ. ްައޅުަގނޑުެމން ްކިހިނެއްތޯއޭ ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްދީފަ. ވެސް

ްއޮުޅަވއިލާފައި ްދޭންވީނޫންތޯ.ްކީއްކުރަންތޯ ްބުނެފައި ްރީއްޗަށްްވިލާއޭ ްހަމަ ްވަންޏާމު ްދޭކަުމގައި ްތަނެއް ްއަށް ްއޮތީ.ްވިލާ

ްވިާލގެް ްރައްޔިތުންނަށް ްތިބި ްާކޑެއްޫދގަިއ ްައޑުިއވިގެންދަނީ ްިމއަދު ްކުރަނީ. ްއެކަން ްމަކަރުހަދާފަިއ ރައްޔިތުންނަށް

ްއެހެންނަމަވެސްް ްަވކިކުރެވޭނޭ. ްއިން ްަވޒީފާ ްނުވަދެއްޖެްއޔާ ްއަށް ްޕާޓީ ްޖުމްހޫރީ ްވާހަކަ. ްބިރުދަްއާކ ްގޮސް މުވަްއޒަފުން

ނުޑްއެބަްއޮތް.ްއެްމީހުންްވިލާަގއިްތިއްެބވިްބޭފުޅުންްެވސްްއެ މް.ޑީ.ޕީްއަށްްވޯޓުދޭނެަކމުގެްފުރިހަމަްޔަޤީންކަންްއަުޅގަ

ްނޫން.ް ްވެސް ްތާއީދުކުރާކަެށއް ްއަށް ްޕާޓީ ްޖުމްހޫރީ ްނޫން. ްހިންގާކަށެްއ ްޕާޓީ ްޖުމްހޫރީ ްއަދާކުރަްނ. ްވަޒީފާ ްތިބެނީ އެތާ

ްއެ ްރާްއޖޭގައި ްޖެހޭ ްއެބަ ްބަލަން ްރަީއސް.ްައޅުަގނޑުމެން ްއަތުންްޢިއްޒަތްތެރި ްފުރާްފަސިންޖަރެއްގެ ްބޭރަށް އަރޕޯަޓކުން

ްއިތުުރވެގެްންމ31ްްި ްރޭޓު ްއިންފްލޭޝަން ްގޮންޖެހުންތައް. ްއެިކއެކި ްއަްށްދިމާވާނެ ްރާއްޖެ ްއަުގްބޮޑުކުާރިއރު ޑޮލަރަށް

ްއިތު ްގޮތްގޮތުގެ ްލިބޭ ްއާމްދަނީ ްލިބެންހުރި ްދައުލަތަށް ްހޯދަންވީމަ، ްއާމްދަނީ ްދައުލަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ރަށްްދަނީ.

ނޑުމެންނަށްްޤަބޫލުކުރެވޭނެްގޮެތއްްނޫން.ް ްއެކަްންކުރުމަކީްއަުޅގަ ްގޮތްތަކަށް ޕަސެންޓޭޖުްމައްޗަށްްޖައްަސިއގެންްއިތުރު

ްނަގަްން ްޑިއުޓީ ްކަސްޓަމްސް ްހުށަހަޅަނީ. ްމަތިކުރަން ްޕެސެންޖަރްސާރވިސް ްކަމަކީ ްކުރާ ްމި ްސަރުކާރުން ްމި މިހާރު

ްހު ްމަތިކުރަން ްޖީ.އެސް.ޓީ ނޑުމެްންހުށަހަޅަނީ. ްއަުޅގަ ްުއވާލަން ްހުށަހެޅިފަިއވާ ްޓެކްސްނަގަން ްބެޑް ްއަދި ށަހަޅަނީ.

ހުށަހަޅާފައިވާްތަންްވެސްްބަަދލުކުރަނީްބެޑްްޓެކްސްްުއަވއިުނލާްގޮތަށް.ްކޮބައިތޯްމިްރާއްޭޖގެްޓޫރިޒަމްްމިނިސްޓްރީަގއިް

ް ްޓޫރިޒަމަށް ްމިހާރު ްބޭފުޅުން. ްތިއްެބވި ްމަޓީަގއި ްކޮބައިތޯ ްބޭފުޅުން. ްޓޫރިޒަމަށްްތިބި ްކުީރގައިޯތއޭ ްުނވޭޯތއޭ. ގެއްލުމެއް

ް ްއަތުން ްޓޫރިސްޓުން ްމިހާރު ްކިހިެނއްެވގެންތޯޭއ ްކުީރަގިއ31ްްގެއްލުްނވީ. ްޭއ، ްއަންނަނީތޯ ްޓޫރިސްުޓން ްެނގީމަ ޑޮލަރު

ްސަރުކާރަްށް ްބަޣާވާތުގެ ްމީހުން ްއެ ްނޫނީ ްލިބެނީތޯއޭ. ްފައިާސ ްގިނައިން ްމާ ްމިހާރު ްމީހުންނަށް ްއެ ނައިއްސަ.

ްމަދަ ްެވގެން ްއެބ31ްްަދުވެރިވާން ްވިސްނާލަން ްއަުޅަގނޑުމެން ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްތިބީތޯޭއ. ްތައްޔާރަށް ްދޭން ޮޑލަރު

ޖެހޭްރައްޔިތުންނަށްްއޮޅުވާލަިއ،ްކިތަންމެްކަމެއްްކުރިޔަސްްމިްރާއްޖޭގައިްރައްޔިތުންނަށްްވަރަށްްސާފުކޮށްްއެބަްއެނގޭް

ނޑުމެންްމިކަންްހުއްޓައިާލކަށެއްްނެތިން.ްްމިްބަޣާވާތުގެްވެރިކަމާްހަވާުލެވތިއްބެވި ބޭފުޅުންްޢަމަލުކުރަުމންދާްގޮތް.ްއަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެންްާރއްޖެްތަރައްީޤކުރާނީްރާއްޖޭެގްރަްއޔިތުންނަށްްބޭނުންވާްެއކިެއކިްކަންތައްަތއްްކޮށްީދގެން.ްރާއްެޖްއަްށް

ނޑުމެންް ގައިްރާއްޭޖގެްރައްޔިތުްނނަށްްހޯދައިދީފައިްއޮންނާނެ.ްއަހަރުެގްތެރ3ްޭއާމްދަނީްއިތުރުކުރެވޭނެްގޮތްަތއްްއަުޅގަ

ނޑުމެްން މިްބަޣާވާތުގެްސަރުކާރުްހިފެހެއްޓެނީްވެސްްައޅުަގނޑުމެންްހޯދައިދީފައިވާްަވސީލަތްތައްްބޭނުންކޮށްގެން.ްއަުޅގަ

ްއަނެްއކާ ްއަުޅަގނޑުމެން ްހަވާުލވެގެން ްވެރިކަމާ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްމަހުގައި ްނޮވެމްބަރު ްމިއަންނަ ްއެްދެން ެވސް
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ް ްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދާނަން. ްކުިރޔަށް ްގެސްޓުހައުްސެގ25ްްމަސައްކަތަިއގެން ްއެނދު ްއިުތރު ހާސް

ް ްއެ ްތަޢާރުފުުކރާނަން. ްާރއްޖޭަގއި ްލިބިގެންދާނެ.25ްްގޮތުަގއި ްއާމްދަނީ ްިއތުރު ްއަްށ ްާރއްޖެ ްސަބަބުން ްއެނދުގެ ހާސް

ނޑުމެންްގެްސޓުހައުްސގެްހާސްްއ25ްެޖީ.އެސް.ޓީްލިިބގެންދާނެ.ްއެް ްައޅުގަ ނދަީކްސީދާްީމހުންްދިރިއުޅޭްރަށްރަށުަގއި

ްއާމްދަނީް ްރަށްރަށުގެ ްފައިާދކުރާނެ. ްވިޔަފާރިތަކަށް ްރަށްރަށުގެ ްއެނދުތަކުން ްއެ ްއަޅާެންއެނދު. ްޤާއިމުކޮްށގެން ގޮތުަގއި

ްރަށުތެޭރގަ ްގިނަވާނެ. ްއަދަދު ްފައިާސގެ ްއެނބުރޭ ްރަށުތެރޭަގއި ްއިޤްތިޞާީދްއިތުރުކުެރވޭނެ. ްއިކޮނޮމިުކ، ްއޮްނނަ ިއ

ްފައިސާް ްސީދާ ްޖީބަށް ްމީހާ ްޢާއްުމ ްތަރައްޤީ. ްލިބޭނެ ްަޤއުމަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްެއއީ ްވަުރގަަދވެގެންދާެނ. ދުޅަހެޔޮކަން

ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާް ްގެްނނާނަން. ްތަރައްޤީ ްމި ްައޅުަގނޑުމެން ްއަދާކުެރވޭނެ. ްވަޒީފާ ްތިެބގެން ްރަށުގައި ލިބޭނެ.

ްއަޅުަގނޑުމެ ްއަޅުަގނޑުމެްނ5ްްްނގެ ްތަރައްޤީ ްވަރުަގދަ ްވަރުގެ ްނުފެންނަހާ ްެވސް ްދުވަހަކު ްއަށް ްރާއްޖެ އަހަެރއްަގއި

ްގެނެސް،ްަރއްޔިތުންނަށްްފާގަިތްމުސްތަޤުބަލެއްްއަޅުަގނޑުެމންްހޯދައިދޭނަން.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

ްޤުްހަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:ފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީ

ެއއަރޕޯްޓްސާރވިސްްޗާޖުްނެގުމާްބެހ78/71ްްޭ`.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްއާދެ!ްޤާނޫުންނަންބަރުް

ް 1978ްޤާނޫނު ްައއިސް ްޢަމަލުކުރެވެމުން ްފާްސކުރެިވ، 1ްްގައި ްެއއަރޕޯްޓ2114ްްއޮކްޓޯބަރ ްވަނީ ްމި ްެފށިގެން އިން

ްޔޫ.އެްސްޑޮލ12ްަސާރވިސްްޗާޖުް އަހަރުްފަހުންްމިްވަނީްއަެނއްާކވެސްްބަދަެލްއ4ްްރަށްްބަދަލުކުރަްއވާފަ.ްައދިްއޭގެ

ވަނަްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުން.ްރާއްޖެްއިންްބޭރުންްބިދޭސީންގެްއަތުންްމިްނަންގަވާްޓެކްްސ17ްްގެންނަވާފަ.ްެއއީްމިް

12ްް 18.5ްްޑޮލަރުން ްޭއގެ ްބަދަލުކުރައްވާފަ. ްއަނ3ްެޑޮލަރަށް ްފަހުން ްގެންެނވުމަްށްއަހަރު ްބަދަެލއް ްއެއަށް އްާކވެސް

ްއެހާް ްއެއީ ްދެކޮޅުހެދީމު. ްެއަކމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޭރވެސް ްހުށަހެޅިގެންދިޔަ. ްބިލަށް ްމަޖިލީހަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ޓަކައި

ރުވެރިްންކައިރިަކއިީރގައިްއެހާްބޮޑުްބަދަލުތަކެއްްގެންަނވަންޖެހުނީމަ.ްއަޅުަގނޑުމެންގެްާރއްޖެްއަްށްއަޅުަގނޑުމެންްފަތު

ނޑުމެންް ނޑަށްްނުދެވިދާެނތީ.ްއޭރުެވސްްއަުޅގަ އިތުރުކުރަން،ްއައުްނ،ްިޒޔާަރތްކުރަންްއިތުރުކުރަންްމިްބޭުނންވާްމިންގަ

ނޑުމެންް ްމިހާރުވެްސްކަންބޮޑުވޭ.ްއަުޅގަ ްނޫން.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެއް ްވީމަ ްއެއް ްޕާޓީ ްފާުޅކުރީމު.ްަވކި ކަންބޮޑުވުން

ް ްއަށް ްރާއްޖެ ްބޭނުން ނޑުމެންނަށްްވެސް ްގެންނަން.ްއަުޅގަ ްއިންެވސްޓްމެންޓުތައް ްއިތުރުކުރަން.ްއިތުރު ްއާމްދަނީ ަވންނަ

ްއެބަް ްފޫބައްދަން ްދަތިތައް ްދިމާވާ ްމި ްބަޖެުޓގައި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްމިހާރު ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ްއިތުރުކޮށް ްއާމްދަނީ ލިބޭ

ްއަމާޒުކޮށްގެް ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްބޭނުންވޭ. ްއައީ ްމި ްއަށ2112ްްްން ްރާއްޖެ ްެވސް ްއަަހރުގައި ވަނަ

ް ްއަދަދު ްފަތުުރވެރިންގެ ްޮގއްަސ1ްްޒިޔާރަތްކުރާ ްހިސާބަކަށް ްަކއިރި ްއެހެންނަމަވެސް ްއިތުުރކުރުމަށް. މިލިއަނަށް

ްފަންތީ ްމެދު ްރާއްޖޭގައި ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްައނެއްކާ ްނުެވވުނު. ްވާސިލެއް ްއަމާަޒކަށް ްއެ ގެްއަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްކުެރވެމުންް ްމިހާރު ްވެސް ްއެމަަސއްކަްތ ްހުއްދަދެއްަވއި، ްހިްނގުމުެގ ްގެސްޓުހަުއސްތައް ްއަމާޒުކޮްށގެްނ ފަތުރުވެރިންނަށް

ްޔޫރަޕުގެް ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކުރިން ްމީގެ ްޙަޤީޤަތުގައި ްެއީއ. ްއެއް ްއިންޑަސްޓްރީ ްފުޅާވަމުންދާ ްފުދޭވަރަކަށް ްދޭ. އެބަ
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ްއިނިގރޭސިވި ްއަދި ްއިޓަލީ ްވިޔަްސްޖާމަނީ، ްއަިއކަމުަގއި ްޓޫރިްސޓުން ްއަދަދަކަށް ްގިނަ ްަޤއުމުތަުކން ްފަދަ ލާތް

ފަހަކަށްއައިސްްޚާްއސަކޮށްްޫޔރަޕުގެްއިޤްތިޞާދަށްްއައިްބަަދލުތަކާްގުޅިގެންްއޭޝިާޔގެްބަެއއްްޤައުމުތަކަށް،ްޚާއްަޞކޮށްް

ރުވެރިންްއިތުރުުކރުމަށްްކުރެވޭްމަސަްއކަތަްށްޗައިނާްފަދަްޤައުމުތަކަށްްއަުޅަގނޑުމެންްއަމާުޒކޮށްގެންްާރއްޖެްއަންނަްފަތު

ްހުރަސްތަެކއްް ްބޮުޑ ްވަރަށް ްވަންޏާ ްކަމަށް ްގެނެއްިސ ްިމައދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަދަލު ްިމ ްގޮތުަގއި ްދެކޭ އަޅުަގނުޑ

ނޑުްވެސްްޤަބޫލު ކުރަނީްއެޅިގެންދާނެ.ްއާދެ!ްޢާއްމުްފަރުދުންނަށްްމިްކުރާްވިޔަފާރިތަކަށްްމަގުފަހިކުރުމަށްްޓަކައިްއަޅުގަ

ްރާއްޖެް ްމީހުން ްފަންތީގެ ްދެންނެވި ްތަރައްޤީވާންެޖހޭކަން.ްއެހެންވީމާ،ްމި ްފުޅާކޮށް ްވިޔަފާރި،ްޚާްއސަކޮށް ގެސްޓުހައުސް

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްެއްއގޮތަކަްށވެސް ްގެނައުމަކީ ްބަދަލެއް ްމިފަދަ ނޑިވަޅެްއަގއި ްދަ ްއިތުރުަވމުންދާ ްފުދޭވަރަކަށް އައުން

ްނޫންކަުމގަް ްކަމެއް ްވާހަަކްތާއީދުކުރެވޭ ްމި ްފުރުޞަތުގައި ްމި ްހަމައެކަނި ްބޭނުްނވީ ނޑު ްއަުޅގަ ްއާދެ! ްދަންނަވާލަން. އި

ްދަންނަވާލަން.ްއެހެންކަމުންްދެއްވިްފުރުޞަތަށްްވަރަށްްޮބޑަްށްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

ްކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްސަރުކާުރގަިއްޝުކުރިއް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްވާހަކަިއަގއި ްބޭފުޅުންެގ ްބަެއއް ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޔާ

އަޅުަގނޑުމެންްސަުރކާރުންްުހށަހަޅާްބިލަށްްދެކޮޅުނަހަދާްވާަހކަްމިްތަނުަގއިްވަރަށްްގިނަިއންްދެކެވެމުންްއެބަްދޭ.ްދެންް

ްއެމް.ޑީ.ޕީއަކުން ްޮގތުގައި ްޤަބޫލުކުރާ ްމިްްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތަކަށް ްބޭނުންނުވާ ްމެންބަރުން ްޕާލިމެންޓް އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ްއެމް.ޑީ.ީޕެގް ްގޮތަށް ްބޭނުންވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެއްނޭޅޭނެ ްބިލެްއ ްއެއްވެސް މަޖިލީހަކަށް

ްހު ްއިން ްއެމް.ޑީ.ީޕ ްހާލެްއގައި ްެއއްވެްސ ްއަުޅަގނޑުމެން ްެއހެންވީމާ، ްއަންނާނީ. ްކަމަަކްށްހުށަހެޅުންތައް ށަހަޅާ

ްހުިރް ްޕާޓީތަކާ ްއެހެން ނޑުމެންނާއި ްއަުޅގަ ްއެއީ ްގްރޫޕު. ްޕާލިމެންޓްރީ ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްއަކީ ްއެމް.ޑީ.ީޕ ދެކޮޅުހަދާކަށްނުޖެހޭ.

ނޑުމެންނަށްްފެންނަމުންްމިްދަނީްބަޣާވާތަކުންްގެނައިް ތަފާތަކީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދުްހުށަހެޅިފައިވާްމައްސަލަިއަގއިްައޅުގަ

ްސަުރކާރުންްްސަރުކާރު ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްކަމެއް ްހިތާމަހުރި ްަވރަށް ްމީދެން ްގޯސް. ްމީހުންނަށް ްއެ ްމިއަދު ެވސް

ްގޯްސް ްދެން ްއެހެންވީމާ، ްމިއަދު. ްދެކޮޅުހަދަމުން ްދަނީ ްއެ ްޕީ.ޕީ.އެމް ނަޑއެިޅގެން ްކަ ްކަންތައްތަކަށް ްމިފަދަ ހުށަހަޅާ

ް ްދަނީ. ްމި ްފެންނަމުން ްމިހާރު ްހިސާބު ްެއްނިކުންނަންޖެހޭ ްޓަަކއި ްކުރުމަށް ްކަންތައް ްބޭނުންވާ ްމީހުން ްއެ ްއޭރު ދެން

ްހަމަް ްނުކުެރވޭ. ްކަެމއް ްަރނގަޅު ްެއއްެވސް ްހަމަ ްސަރުކާރަކުން ްމި ްދެން ްމިހާރު ްތިބީ. ްތެރޭަގިއ ްއޭެގ ްނުެވ، ގޯހަކަށް

ްދޭންޖެހޭ ްފައިސާ ްއިތުރަށް ްމިސަރުކާރަށް ްެއއީ ްދެކޮޅު. ްވަރަށް ްހަމަ ްދޭތެރޭގައި ްމިއާ ްވެސް ްސަބަބެއްްއަޅުަގނޑު ނެ

ދަށްވެފައިްވަނީ.51ްްކޮބައިތޯ؟ްމިއަދުްޖީ.އެމް.އާރުްބޭލުމަށްފަހުްމާލޭްއިންޓަރނޭޝަނަލްްއެއަރޕޯޓުންްލިބޭްއާމްދަނީް%

12ްއެކަންްއެނގޭނެްމީރާގެްހިސާުބތައްްބެލީމަ.ްދެންްއަނެއްާކެވސްްޓެކްސްްއިތުުރކުރަންްމިްއޮތީްހުށަހަޅާފައި،ްއިތުރުް

ް ްނަގާ 18ްްޑޮލަރު.ްމިހާރު ްބަދަލުގައި ްމ31ްްީޑޮަލރުގެ ްލާރިދޭއިރުަގއި ްސަރުކާރަކަށް ްބާޣީ ޑޮލަރަްށްބޮޑުކުރަން.ްމިފަދަ

ްޤައުމުަގިއް ްމި ްހޯދައިދިނަސް ްލާރި ްމި ްގައިމުެވސް ްހަމަ ްބަލަން. ްޖެހޭ ްއެބަ ްއެއްތޯ ްފައިާސ ްދޭންޖެހޭ ކީއްކުރަން
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ްއަޅުަގނުޑގެ ްނުކުރާނެ. ްކަމެއް ްއެްއވެސް ްހުރި ްޓަކައި ްހުއްޓައިލާފައިްްރައްޔިތުންނަށް ްމަގުހެދުން ްއެެހރީ ދާއިރާަގއި

ްއޮީތް ްއެ ްވެްސ ްކަންތައްތަްއ ްއެހެން ްކުރަންޖެހޭ ްދެން ްހުއްަޓއިާލފަ. ްއޮތީ ްއެ ްވެސް ްޯހލް ްމަދަރުސާގެ ކުޅުދުއްފުށީަގ.

ްބަނ ްހިރިމަރަދޫގެ ްހުއްޓަިއލާފަ. ްވަނީ ްބަނދަރު ްކުރިނބީގެ ްބަލައިލާއިރު ްަރށްރަށަށް ްަކއިރި ްއަދި ދަރުްހުއްޓައިލާފަ.

ްއެް ްމަަސއްކަތް ްބަނދަރުގެ ްނެތް.ްެނއްލައިޫދގެ ްއެއް ްެއްއްލަމަ ްދަނީ.ްހަމަ ްއެ ްކިޔަމުން ހަދައިދޭނަމޭ،ްހަދައިނުދޭނަމޭ

ްވެސްް ްމަސަްއކަތް ްއެްއޗެހި،ްކަްނތައްތަުކގެ ްއަޅަންހުިރްމިސްކިތްތަކާ ްރަށްރަުށގައި ްއެ ްއެެހން ްހަމަ ްހުއްަޓއިލާފަ. ވަނީ

ްއެހެންވީމާް ްހުއްޓައިލާފަ. ްވަނީ ްނުފެނޭ.ް، ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްސަބަބެްއ ްއެއްވެސް ްދޭންޖެހޭނެ ްލާރި ްސަރުކާރަށް މި

ް ްއޮްއވާ ްސަރުކާރު ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްދެން ްނުފެނޭ. ްސަބަބެއް ްއެްއވެސް ްހޯދައިދޭނެ ްލާރި 25ްސަރުކާރަށް

ށަހަޅަނީްމިްަކންތައްތައް.ްއެހެންވީމާ،ްީމްޑޮލަރަށްްބަދަލުކުރަންްނިންމީމަ،ްކޯޓަށްްިދޔަްފަރާތްތައްްއަެނއްާކވެސްްމިްހު

ް ްއަދި ްހިނގަމުންދަނީ. ްކަންކަން ްމި ްތެރޭގައި ްދުވަސްޮކޅުެގ ްކުޑަ ްދާދި ްއޭުރ1ްްހަމަ ްއެހެންވީާމ، ްނުޭވ. ްވެސް އަހަރު

ްއެހެންވީމާ،ް ްގޮތް. ްމި ްހުށަހަޅާފައި ްއޮތީ ްމި ްވެގެން ްހެޔޮވަުރ ްވެސް ްގޮތް ްމި ްމިހާރު ްހެޔޮވެަފއި ްވެސް އެގޮތް

ްއިންވެސްޓްމެންޓުތަްއްއަޅުަގނޑު ްޤައުމަށް ްމި ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްފައިސާ ްޤައުމަށް ްމި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ މެން

ްގެނެސްގެނެްއްނޫންް ްމީހުން ްގެންނަންޖެހެނީކީ.ްފޭރޭ ްތަނަށް ްމި ްއެްއްނޫން ްއާަތރްބްރަދާސް ގެންނަންޖެހެނީ.ްއެކަމަކު

ްލކުރުމުގައިްނަންްއަރާަފއިްތިިބްމީހުންްގެނެސްގެނެއްްނޫންްމިްޤައުމުްދަމަހައްޓަންޖެހެނީ.ްނޫނިއްޔާްދުނިޔޭަގއިްސްމަގު

ްޖަރީމާތައްް ްބޮޑެތި ްދަނީ ްއެ ްޓަކައިްމިްސަރުކާުރން ްހަލާުކކުރުމަށް ްއިޤްތިޞާދު ްރާއްޖޭގެ ްކުރަންޖެހެނީ.ްމުޅި އެކަންކަން

ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްމިކަން ްސާފުކޮށް ްވަރަށް ްަރއީސަށް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްސަރުކާުރންްހިންގަމުން. ްމި .

ކުރަްއވަމުން،ްމިްހިންަގވާްބޮެޑތިްއަނިާޔވެރިްޢަމަލުތައް.ްމިަކމުގެްސަބަބުންްމިްރާއްޖޭެގްމުސްތަޤުބަލްްހަލާކުވެގެންްިމް

ދަނީ.ްއެއީްއަޅުަގނޑުމެންްމިއަދުްދައްކަންޖެހޭްވާހަކަްއަކީ.ްމިްޤައުމުގައިްއަޅުަގނޑުމެްންކުރިްމަސައްކަތަކުންްމިއަދުް

ސަރުކާރުްއަދިްބަޣާވާތަކުންްގެނައިްނަމަެވސްްސަރުކާރުްހިންގުމަށްްޓަކައިްެއްއާމްދަނީްލިބެމުންްއެްދަނީ.ްމިްޤައުމުގެް

ްނަގަންޖެޭހް ްއަތުން ްރައްޔިތުން ްނަގަނީ. ްލާރި ްއިން ްއާަސންދަ ްކީއްވެހޭ ްބުނަނީ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެހެންނަމަވެސް

ް ްއެބަ ްއިން ްއާސަންދަ ްނެގޭ.ްެއަކމަކު ްބަރާބަރަށް ް%ޓެކްސް ްސަރުކާރަށް ްޕަސެންޓު.41ްްަނގާ ްއިތުރު ްއެއަްށވުރެ ނޫނީ

ްނޫން.ް ްކަެމއް ްަޤބޫލުކުރެވޭނެ ްކަމަކީ ްމި ްއެހެންވީމާ، ނޑައިލާފަ. ްކަ ްވަނީ ްމި ްޚިދުމަްތތައް ްލިބޭ ްއެއިން ނޫނީ

ްއެހެ ްނަގަނީ. ްބަރާބަރަށް ްލާރި ްނަގަންޖެހޭ ްަސރުކާރަށް ނޑާލަނީ. ްކަ ްކަންތައްތައް ްކޮށްދޭންޖެހޭ ންވެްރައްޔިތުންނަށް

ްދާކަށް.ް ްިނޒާމަކަށް ްޓެކްސް ްއިތުުރ ްޤައުމުަގއި ްމި ްހޯދާކަށް ްލާރި ްސަރުކާަރކަށް ްމި ްނުވޭ ްބޭނުމެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްޓެކްްސް ްކަމެއްްނޫން.ްއެހެްނވީމާ،ްމީީކްނޫންްއެންމެްރަނގަޅުްަދނޑިވަަޅކީ.ްއެއަރޕޯޓް އެީއކީްައޅުަގނޑުމެންްކުރާނެ

ްލިބޭ ްއެއަށް ްޖެހޭ ްއެބަ ްއެއަރޕޯްޓްްބޮޑުކުރަންޏާ ްއެނގެން. ނޑުެމންނަށް ްއަުޅގަ ްވެސް ްގޮތެއް ްހަދާނެ ްއަށް ފައިސާ

ްއެބަްޖެހޭ.ްއެއަރޕޯޓުގައިްިމއަދުްއަންނަްޕެެސންޖަރުންްމިއަދުްހުންނަންޖެހޭް ަގޑިއިުރވަންދެންްކިޫޔގަ.3ްްރަނގަޅުވާން

ްކަން ްޤަބޫލުކުރާނެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމީ ްތައްަގނޑުނުޖެހިފަ. ްޕާސްޕޯޓް ްނުލިބިފަ. ްކަންކަްންފޮށި ްމި ްނޫން. ތައްތަކެއް



81 

 

ްމިއަުދް ްކަންތައްތަަކކީ ްުކރެވޭނެ ްޓަކައި ްއަށް ްތަރައްޤީ ްތަންތަނުގެ ްއެ ްއިން ްމަންފާ ްލިބޭ ްކަންކަމުން ްމި ކުރާއިުރގައި

ްީމް ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްުނާވނެ ްކަންކަެމއް ްއެ ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްކަންތައްތައް. ްއެނެގންޖެހޭނެ ްރަްއޔިތުންނަށް ދިވެހި

ވެސްްޮއޅުަވއިލުމާ،ްމަކަރާއިްހީލަތުންްކަންތައްްކުަރންްއުޅޭްބައެއްްމިްސަރުކާރަީކ.ްބާޣީްވަޙީދުްއެނޫންްއެހެންްްއަބަދު

ްދާއިރާެގް ްތަޅައިލާފަ. ްފާރު ްމެދު ްކޮށްފައި ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްއޮތީ ްއެ ްވެސް ްއެއާރޕޯޓް ްހަނިމާދޫ ްނުކުރާނެ. ކަމެއް

ްއަކީ ްމާނަ ްޭއގެ ްއިންޓަރނޭޝަނަލްވީމަ ްދާއިާރގެްްއެއަރޕޯޓް ްއެ ްބަަދލުވާންޖެހޭނީކީ. ްނޫނޭ ްނަންބޯޑެއް ްއެކަނި ހަމަ

ްނޫން.ް ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރެވޭނެ ްއެީއކީ ްއެހެންނޫނިއްޔާ ްލިބެންޖެހޭނެ. ްމަންފާ ްއިޤްތިޞާދީ ްލިބެންޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް

ްައޅުަގނޑުމެން ްިމއަދު ްމަސައްކަތްކުރުމަކީ ްހޯދައިދިނުމަށް ްފައިސާ ްސަރުކާރަށް ްމި ްކަމެއްްްއެހެންވީމާ، ކުރަންޖެހޭނެ

ނަޑއެިޅގެންްދައުލަުތގެްފަިއސާްއަްށްޚިޔާނާތްތެރިަވމުންްދަނީ.ްމަހަކުް ްއިްނ6ްްފަހަރަށް،5ްްނޫން.ްކަ ފަހަރަށްްރާއްޖެ

ްކެމްޕޭންކުރަމުންދާް ްއިން ްަފިއސާ ްހުރި ްދައުލަތުަގއި ްދަުތރުކޮށް ްހުިރްތަނުގަިއްރާއްޖެތެރެއަށް ްބާކީ ްގޮސް،ްދެން ބޭރަށް

އިތުރުްފައިސާްހޯދައިދެވޭނެްހަމަްއެއްވެސްްޮގތެއްްނޯންނާނެ.ްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެންްއުފާވަނީްބަޣާވާތެްއްސަރުކާރަކަށްް

ްޕީ.ޕީ.އެމުންް ްދެކޮޅަށް ްަވޙީދާ ްބުނަމުންދާތީވެ. ްބަޣާވާތެކޭ ްމީ ްވެސް ްމީހުން ްިހމެނޭ ްބަޣާވާުތގައި ްއެ ކޮށްގެން

ްވާހަކަ ްމި ްމިހާރު ްއަުޅަގނޑުމެން ްދާތީވެ. ްގޮްތްްވާހަކަދަްއކަމުން ްހެޔޮ ްކިިރޔާ ްއަދި ްއޭ. ްދިަޔއީ ްއަހަުރވެގެން ދައްކާތާ

ނޑުމެންްމިއަުދް ވިސްނިގެްނ،ްހެޔޮްވާހަކަަދއްަކންްމިްފެށީްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސްްނިސްބަތްވާްޕާީޓެގްބޭފުޅުން.ްމީްއަުޅގަ

ްއަދިކި ްރަހަ ްމީގެ ްދެއްކުނީމަ ްާވހަކަ ްމި ްލައްކަުދވަހު ްައޅުަގނޑުމެން ްކަމަކީ. ްފެށީ.ްއުފާކުރަންޖެހޭ ްމި ްލާން ރިޔާ

ްމިް ްފެނޭ ްއެބަ ްވެސް ްމަޖިލީހުން ްމި ްމިއަދު ްެއހެންނަމަވެސް ްދައްަކއިފިން. ްވާހަަކ ްމި ްުދވަުހ ްަލއްކަ އަޅުަގނޑުމެން

ްބޭނުންވާް ްބޭފުޅުން ްއެ ްވެދާނެ ްދެން ްފަރާތްތައް. ްވާހަކަދައްަކމުންދާ ްހިތްހަމަނުޖެހިގެން ްހަމަ ްދޭތެރޭގައި ސަރުކާރާ

ްނޫނީްނުވަނީްކަމަށްްވެސް.ްއެއީްޙަީޤޤަތަކީ.ްކަންތަކެއްްނުލިބުނީމަ،ް

ް

ްލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:އިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަފަރެސްމާތޮޑާްދާ

ްوصحبهްآلهްوعلىްهحودްسيدناްعلىްوالسالمްالصالةް.العالوينްربްهللްالحودް.الرحينްالرحونްهللاްبسن

ރިްަރއީސް.ްވިލުފުށީްދާއިާރގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްސަރުކާރުގެްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަްތތެރިްރައީސް.ްޢިއްޒަތްތެް.أجوعين

ްބިލެްއް ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްޭނނގި ްޕާޓީތަކަށް ްހިމެނޭ ްެތރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްބިލަކީ ްމި ްހުށަހަޅުއްވާފައިާވ ފަރާތުން

ްމި ްމީ ްްނޫން. ްބަޖެޓު ްރެކޮމެންޑޭޝައަހަރު ްބަޖެޓް ްސަުރކާރުްނާފާސްކުރިއިރުަގއި ްމިއެީކގައި ްނަގަންްން ،ްއަހަރު

ހިމަނާފައިްއޮތްްއެއްޗެްއ.ްްގައިކުރަންްބޭނުންވާްޓެކްސްްއާއިްއެހެންްއާމްދަނީގެްގޮތުގައިްހޯދަންްބޭނުންވާްފައިސާއިތުރު

ްވާހަކަ ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަން ްއެހެންމެ ްއޮތަސްްހަމަ ްޖަހާފައި ްުރފިޔާ ްބިލިއަން ްބަޖެޓުަގއި ްަދއުަލތުގެ ެއއީްް،އަކީ

ނޑުމެންްމިތާްްތުްފަންޑުގެްފައިސާްއްކަތްކޮްށގެންްހޯދާްފައިސާ.ްުކވޭއީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާްމަސަސަރުކާރާއިްރަ އަކީްއަުޅގަ

ެގްވާހަކަްސަރުކާރުންްއެކަންްޮކށްދޭންްނިންމެވީމާްއެކަމެްއްން.ްފުވައްމުލަކުްނަރުދަމާްނިޒާމުތިއްބާްއޮހޭނެްެއއްެޗއްްނޫ
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ްކުރަ ްއެކަން ްޫނން. ްބާޣީންނެއް ްެއއީީކ ްވަޙީދުް،ްންނުވާނެ. ްޑޮކްޓަރްމުޙައްމަދު ްހިމެނީމަ ްބަޖެުޓގަިއ ްދައުލަތުގެ އެކަްނ

ްތަނަށްްވަޑަިއގެންނެވީމަ...ްތައްްވަަޑިއގެންްފައިސާްހޯއްަދވަިއގެންްމިމަނިކުްކުވޭްސަންޙަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިް ްމެދު ްފުވައްމުލަކު ްމެންބަރު، ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްމެދު ްޢިްއޒަތްތެރިފުވައްމުލަކު މެންބަރުްްރާގެ

ްްއިށީދެވަަޑިއގަންނަވާ!

ް

ްލިބުްވާހަކަދެއްެކވުން:ޠަފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއް

ް ްނިޒާމު ްނަރުދަމާެގ ްއެ ްމިފުވައްމުލަުކގައި ްދަންނަވަން ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެިރ ްވާހަކަްއެޅޭނެ. ްަދއުލަތުެގްްުއޅޭ އަކީ

ްހިމެނު ްއަދަެދއް ްހޯދުމަށްބަޖެޓުގައި ްފައިސާ ްއެ ްހިމެނުމަކީ ްހޯދަން ްފައިސާ ްތަނަކުން ްނޫނީ ްމީހަުކްްމަކީ ޓަކައި

ް ްމަސައްކަތްކޮްށގެން ްއެއްޗެކޭ.ްއެފަިއސާއެ ްލިބޭ ްހިމަނައިގެްަފއިާސްހޯދީމަ ްަބަޔކު ްއަދި ްނުލިބޭނޭ ން.ްއެހެްނވީމާ،ްއެއް

ްތަރައްޤީކުރުމަްށްޓަކައ31ްްިމިް ްއެއަރޕޯޓް ްެއއްގޮަތކަށްެވސް ްޑޮލަރަކީ ްެއއްެޗއްްނޫން.ްމި ްތެރެއިްނ31ްްނަގާ ޑޮލަރުގެ

ް ްއިތުރުވަނީ ްއަށް ްއާމްދަނީ 12ްްދައުލަތުގެ ްއެ ްބަޖެޓުެގ12ްްޑޮލަރު. ްއޮތް ްހުށަހަޅާފައި ްދައުލަތުްނ ްިދވެހި ޑޮލަރަކީ

ްކޮމި ްބަޖެޓު ްލަފާކޮށްފައި، ްދައުލަތުން ްކަމަށް ްލިބޭނެ ްއިތުރަށް ްމިއަހަރު ްޓަކައި ްދެކޮޅުޖެއްސުމަށް ޓީންްޚަރަދުތަކުން

މިލިއަްންރުފިޔާްހޯދުމަށްްޓަކައިްހިމަނާފައިްއޮްތްެއއްެޗއް.ްއޭތިްިމައދުްމިްތަނަށް،ްމީެގއިތުރުނ1.5ްްްލަފާކޮށްފައިްއޮތްް

ްކޮންމެް ްއަންނަ ްބިލުތައް ްމި ްއެހެން ްވެއްޖެ. ްމަޖިލީހުގައި ްިމ ްމިހާރު ްބިލުތައް ްބައެްއ ްބެޭހ ްއިޤްތިޞާދާ ްެވސް އަދި

ްއެފަް ްދައުލަތުން ްެއއީ ްހުށަހެޅޭްދުވަހަކު ްޓަކައި ްކާލުމަށް ްބަަޔކު ްތިބޭ ްހިންގަން ްސަރުކާރު ްޓަަކއި،ްނޫނީ ްކާލުމަށް އިސާ

ނޑުމެންްވާހަކަދެްއކުމަކީްވަރަށްްތާކުްނތާކުނުޖެހޭްވާހަކަްއެއް.ްއެއީްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހާްދިމާލަށްް ބިލެއްްކަމަށްްއަޅުގަ

ްމަޖިލީހު ްަރއްޔިތުްނގެ ްކަމަކީ.ްއެއީ ްފާޑުކިޔާ ްކަމަކީ.ްމީހުންްނިކުމެ ްދިމާލަށްްމީހުންްއެްއޗެހިކިޔަންޖެހޭ ެގްމެންބަރުންނާ

ްތައްޔާރުކޮށް،ް ްއަތުން ްައމިއްލަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފާސްކޮށް، ްއަތުން ްއަމިއްލަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްބަޖެޓަށް ްއެ ްބަޖެޓެްއގަިއ ްއޮތް ްާފސްކޮށްފައި ްވޯޓުދީގެން ްމިތާތިބެ ްއަތުން ްއަމިއްލަ އާމްދަީންްއަޅުަގނޑުމެން

ްކަންތައްތަްއް ްހުރި ްުހށަހަޅާފައި ްދައުލަތުން ްފާސްކުރަން ްޓަަކއި ްދެކޮޅުޖެއްސުމަށް ްޚަރަދު ްނޫނީ ްޓަަކއި ދެކޮޅުޖެއްސުމަށް

ްހުރިް ްފޮނުވާފައި ްފާސްކޮށްފައި ްމިމަޖިލީހުން ްނިންމާފައި ްކޮމިޓީން،ްނޫނީ ްކޮމިޓީން،ްބަޖެޓު ްމަޖިލީހުގެ ްމި ކޮށްދިނުމަށް

ްދިވެހި ްފޮނުވަމުންްްކަންތައްތަެކއް ްމިއަދު ްބަދަލުތައް ްގެންނަންޖެހޭ ްިމްޤާނޫނުތަކަށް ްޓަަކއި ްތަންފީޛުކުރުމަށް ަދއުލަުތން

މިްދަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްމީކީްއެްއގޮތަކަްށވެސްްަރީއސްްމުޙައްމަދުްވަޙީދުްޙަސަްންމަނިކުްއެްފައިސާްކާލުމަށްް

ްމަނިކު ްއެ ްމިއަދު ްނުކެވޭނެ. ްމަނިކުފާނަކަށް ްއެ ްއެަކކު،ްޓަކައި، ްއެނގޭނެ. ްވަރު ްކުރަްއވާ ްދަތުރުތައް މީހަުކ2ްްފާނުގެ

ްދެކޮޅަްށ،ް ްެއއާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަޅޭއްލެވުމަކީ ްމީހަކު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރަނީ. ްކަންކަން ްމި ގޮްސގެން
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ް ްއެއްޗެއް ްދިމާލަށް ްމީހަކާ ްއެްއވެސް ްއަޅުަގނޑުމެން ްޖެހޭ. ްއެބަ ްހާމަކުރަން ްޙަޤީޤަތް ްމި ކިާޔކަށެއްްއަޅުަގނޑުމެން

ްދަންނަވާް ްމި ނޑު ްވާހަކަދައްކާކަށްނުެޖހޭ.ްއަޅުގަ ްހަޑިހުތުރު ްތިބެގެން ްދިމާލަށް ްމީހަކާ ްެއއްެވސް ނޑުމެން ނުޖެހޭ.ްއަޅުގަ

ްަފއިސާް ްމި ްބަޖެޓަށް ްކަމެކޭ ްއޮްތ ްެއއްބަްސވެފައި ްއަުޅަގނޑުމެން ްކަމެކޭ. ްއޮތް ްޮކށްދީފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަކީ ވާހަކަ

ޤާނޫނުަތކަށްްގެންނަންޖެހޭްބަދަލުތައްްގެނައުން.ްެއއީްޓޫރިޒަމްްޓެްކސްްއިތުރުކުރުމާއިްެއއަރޕޯްޓްއިތުރުކުރުމަށްްޓަކައިް

ްޖީ.އެސް.ީޓ.ެގް ްއެހެންނަމަވެސް ްނިންމާފަ. ްއޮތީ ްއިުތރުނުކުރުމަށް ްޖީ.އެްސ.ޓީ ްބައެްއ، ްއަިދެވސް ްއިތުުރކުރުމާ، ޓެކްސް

ްޚިދުމަތްތަކުން ްމުވާސަލާތީ ްނޫނީ ްކޮމިއުނިޭކޝަން ްކޮމިޓީންްްތެރެއިން ްބަޖެޓް ްނިންމާފަ.ްމީ ްއޮތީ ްވެސް ޓެކްސްނެގުމަށް

ނިންމާފައިްހުރިްރެކޮމެންޑޭޝަން.ްމީްބަޖެޓުްކޮމިޓީގެްރެކޮމެންޑޭޝަންތައް.ްބަޖެޓުްކޮމިޓީެގްރެކޮމެންޑޭޝަންތަކަކީްމީެގް

ނޑުމެނ3ްް ްއަުޅގަ ްެއއްެޗްއ.ްއެހެންވީމާ،ްެއއަށް ްއޮތް ްފާސްކޮށްފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރިން ްބަލައިލަންޖެހޭ.ްްމަސް އެބަ

ނޑުމެންްނިކުމެްއަޅުަގނޑުމެންްކޮށްފަިއް އަޅުަގނޑުމެންްފާސްކޮށްފައިްއަނެއްްމީހާއާްދޭތެރޭގައިްހަަސދަވެރިވީމާ،ްއަުޅގަ

ނޑުމެްން ހުންނަްކަންތައްތަކަށްްފާޑުކިަޔންޏާްދެންްރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހާްދޭތެރޭގައިްމީހުންްއެއްޗެހިކިޔާނެ.ްެއއީްއަުޅގަ

ްނޫން.ްއެހެން ްސަބަބެއް ްއެްއޗެިހކިޔަންވީ ްއަނެއްކާ ްދިމާލަށް ްމީހާއާ ްބުނާ ްއެްއޗެހި ްނިކުމެ ްއަެނއްކާ ްދެން ވީމަ،

ްމީހުންް ްއެހެން ްއުސޫލަކީ ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްެގންގުޅެންޖެހޭ. ްއެބަ ްއުސޫލެއް ްއަުޅަގނޑުމެން ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ްއުސޫުލތަކަ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްާވނީ ްއުސޫަލކަށް ްެއއްެޗއް.ްބަލައިގަންނަ ްއެކުެލވިގެްނވާނެ ްޭއގަިއ ްހަމަހަމަކަމެއް ކީ

ްކަންބޮޑެއްނުވާނެ.ް ްމީހުން ްއެްއޗެހިކިަޔސް ްސަރުކާރަށް ްވަަރކަށް ްކިތަންމެ ްނިކުމެ ްމިއަދު ްއިން ްއެމް.ޑީ.ޕީ އެހެންވީމާ،

ްހިއްސާކުރަމުން ްއަދަދެއް ްގިނަ ްވަޒީފާތަުކގެ ްސަރުކާުރގެ ްތިެބ، ްތެރޭގައި ްސަރުކާުރގެ ްއެހެންނަމަވެސް ސަުރކާރަްށް،

ްސާފުކޮށްް ްއެބަ ްރައްޔިތުންނަށް ްމަލާމާތް. ްކުރާނީ ްއެއަށް ްމީހުން ްއެހެން ްބަލައެއްނުގަންނާނެ. ްމީހުން ްއެހެން ފާޑުކީމާ

ްޢަބްދު ްމިހާރު ްކުރަުމންދަނީ. ްކަންތައްަތއް ްމި ްއެނގޭ.ްهللاްއެނގޭ ްބޭފުޅެއްކަން ްުހންނަވާ ްވިސްނުމެްއގައި ްކޮން ޖިހާދަކީ

ްމިނިސްޓަރު ްފިނޭންސް ްޢަބްދުއެއީ ްތިބެގެން ްމިތާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްހިންގާްهللاް. ްކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ޖިހާދު

ްވާހަކަް ްރީތި ްމާ ްއެއީ ްބުނީމާ ްހޯދާްއެއްޗެކޭ ްކާލަން ްމަނިކު ްޙަސަން ްވަޙީދު ްމުޙައްމަދު ްެއއީ ްވާހަކަަދއްކަމުން ބަޖެޓެއްގެ

ްއެވާ ްނޫން. ްެއއް ްވާހަކަ ްރީތި ްެއއްގޮަތަކށްވެސް ްއެއީ ްނޫން. ްދިވެހިްއެއް ްއަުޑއަހާނެ ްވާހަކަ ްެއ ްަދއްަކއި، ހަކަ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްއިލްތިމާސަކީ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުތިބޭނެ. ްމިއަަދކު ްވެސް ރައްޔިތުންނެއް

ްކޮށްދިނުމަ ްކަންތައްތައް ްކޮށްދޭންޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްއާމްދަނީ،ްދިެވހި ްކަންތައްަތއް،ްދައުލަތުގެ ްހުރި ށްްއެއްބަްސވެފައި

ްއިޞްލާޙުް ްޖެހޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބިލުތަކަށް ްހުރި ްއެއްބަސްވެަފއި ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްއާމްދަނީ ްދައުލަތަށް ޓަކައި

ްބޮޑުކޮށްދޭންޖެހޭ.ް ްވެސް ްޓެކްސް ްއެއަރޕޯޓު ްޖެހޭ.ްހަމައެހެންމެ ްއެބަ ްބޮޑުކޮށްދޭން ްޓީ.ޖީ.ެއސް.ޓީ ގެނެސްދޭން.ްޓޫރިޒަމް

ްޓެކްސްނެ ްޚިދުމަތުން ްމުވާސަލާތީ ްކުރަންްއަދި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްާގއިމުކޮށްދޭންޖެހޭ. ްވެސް ްނިޒާެމއް ގޭނެ

ްއެް ްފޮނުވިަޔކަސް ްފާްސކޮށްފައި ްބަޖެޓެއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަންަތްއތައް. ްހުރި އެއްބަްސވެފައި

ްމަޖިލީހުންނާް ްރަްއޔިތުން ްބަެއއް.ްއެއީ ްތިބޭ ްމަސައްކަތްކުރަން ްއެ ްހޯދާނީ ްފައިސާ ްެއކަމާްބަޖެޓަށް ްރައްޔިތުން ްދިވެހި އި
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ްަނމަް ްމަަސއްކަތްނުކުިރ ްއެ ްމީހުން ްެއ ްަމސައްކަތްކުރާނެ. ްއެކަމަށް ްމީހުން ްއެ ްމީހުން. ްތިިބ ހަވާލުކޮށްފައި

އަޅުަގނޑުމެްނގެްޤައުމުްމިްިހސާބަކަށްްނާންނާނެ.ްމާލޭްއިްނޓަރނޭޝަނަލްްއެއަރޕޯޓުްތަަރއްޤީކޮށްފައިްއެްއޮތީްކުވޭުތް

ްމި ްއެތައް ްމައުމޫނުްފަންޑުން ްއަލްއުސްާތޛު ްރަީއސް ްކުީރގެ ްހޯއްެދވީ ްަފއިސާ ްއެ ްނަންަގވާފަ. ްޑޮލަރެއް ލިއަން

ްމަނިކުފާނުް ްއެ ްއެއީ ްއޮތީ. ްހޯއްދަވާފަިއ ްލޯނު ްވަޑަިއގެން ްހަމަ ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްަވަޑއިގެން. ްކުވޭތަށް ޢަބްދުލްޤައްޔޫމު

ްމަސަ ްެއއް ްއަގުޮބޑު ްއެންމެ ްކޮށްދެއްވި ްޓަކައި ްޤައުމަށް ްެއީއްދިވެހި ްބަނދަރު. ްަވއިގެ ްބައިނަލްއަްޤވާމީ ްމާލޭ އްކަތް.

ނޑުމެްނގެްޤައުމުްދެމިއޮތްާހްދުވަހަކުްއެކަމަށްްުޝކުރުވެިރވާނެ... ްއަޅުަގނޑުމެްނގެްތާރީޚާއިްައުޅގަ

ް

ްފުވައްމަލަކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްަރީއސް.ްރައްޖެއިން ްްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި ްއަތުން ްފަސިްނޖަރުންގެ ްފުރާ ްެއއަރޕޯޓުން ްާރއްޖޭގެ ޑޮލަރ31ްްުބޭރަށް

ް ްއަކީ ްމާނަ ްމީގައި ްހުށަހެޅުން، ްއޮްތ ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްވެރިކަންކުރަމުންާދ1ްްނަގަން ްމިހާރު ްފެށިެގން ްއިން ޖުލައި

ްދަތުރުތަކާ ްކުރަމުންދާ ްމި ްނުަބލާ ްދޮރެއް ްތަނެއް ްއެްއވެސް ްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްމިްފަރާތްތަކުން ްބޭރަށް ްއަށް ްރާއްޖެ އި

ް ްމަސައްކަތްތަކާއި ްދާ ްމި ްކުރަމުން ްޓަކައި ްގުނބޯހެއްދުމަށް ްރައްިޔތުން ްދަތުރުތަކާއި ްރުފިާޔ185ްްކުރަމުންދާ މިލިއަން

ް ްމާތްކަލާކޮއްޓަާކއޭ. ްހައްދަވައިދޭށޭ. ްގޮތް ްމިީއ77ްްލިބޭނެ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްފާސްކޮށްލަދޭށޭ. ްމީތި މެންަބރުންނޭ

އިްއޮތްްހުށަހެޅުމަކީ.ްދާދިްދެންމެއަކުްފަރެސްމާތޮޑާްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްފުވައްމުލަކާްބެހޭްގޮތުންްހުށަހެޅިފަ

ްމައްސަލަް ްނަރުދަމާގެ ްފުވަްއމުލަކުގެ ްޖެހޭ. ްއެބަ ްަދންނަވާލަން ްެއއްެޗއް ްރައީސް، ްޢިްއަޒތްތެރި ްއަށް ްވާހަކަ ްދެއްކި އެ

ްޓަ ްހޯދުމަށް ްފަިއސާ ްއެ ްފަންޑުން ްލިޔެިކޔުންތަެކްއްކުވޭތު ްހުރިހާ ްއޮްއވާ ްވަގުތު ްވަނީ ްފުަވއްމުލަކުެގްކައުންސިލުން ކައި

ފުރިހަމަކޮށްފައިްމިއަދުްމިްއޮްތްބުރަހެލިްސަރުކާރަށްްހުށަހަާޅފަ.ްސަރުކާރުެގްބުރަހެލިކަމާިއްކަންނެތްކަމާއިްދޯިދޔާކަމާިއް

ް ްނެތްކަމުގެ ްތަޖުރިބާ ްހިންގުންމުގެ ްނެތްކަމާ، ްއަހަުރެގްހިންގުންތެރިކަމެއް ްމި ްެވގެންދިޔައީ ްނަތީޖާައކަށް ސަބަބުން

ވަނަްކުާއޓަރގަިއްެއްފައިސާްހޯދުމަށ2ްްްފުރަތަމަްކުއާޓަރގައިްއެްަފިއސާްލިބޭްގޮްތްނުވުން.ްދެްންހަމަްއެާއއެީކގަިއް

ްމެންބަރު ްނިސްބަތްވާ ްއަްށ ްޕާޓީ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްސަލާންޖަހައިގެްނ ްކައިީރގަިއ ްމިނިސްޓަުރ ްފިނޭންސް ންނާ،ްޓަކައި

ްގޮެތްއަގއިް ްޚާއްޞަ ްހިމެނޭ، ްމަޖިލީހުގަިއ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއަދި ްމަސައްކަތްކޮްށގެން ްގޮްސ ްެއއްޗެހި ވަޒީރުންނާ،

އަޅުަގނުޑްފާހަގަކޮށްލާނަންްީޕ.ޕީއެމާއިްއެމް.ޑީ.ީޕގެްބުރަްިމންނެތްްމަސައްކަތުންްއެްފަިއސާްބަޖެޓުަގއިްހިމަނާފައިްެއް

ްޑި ްލޯނު ްއެ ްަފއިސާ ްއެ ްއަިދ ްއަަޅިއގެްންއޮތީ. ްތާޖެްއ ްއެތާނަގއި ްޮގއްސަ، ްކުވޭތަށް ްދިޔައިމާ ްހިސާބަށް ސްޕެޗުކުާރ

އުޅެފައިްއަިއއްސަްތިމަންނަްމިްއައީްަފއިސާްހިފައިގެންނޭްިކޔާފައިްރަްއޔިތުންްގުނބޯހައްަދންްމިއަދުގެްވެިރކަމުަގއިްމިް

ނުޑމެންްނުޖެހޭްފައިސާްދޭކަށް.ްއުޅެނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްމިްބީނދައިން،ްމިްއުސޫލުންްކަންކުރާްވެރިް އަކަށްްއަުޅގަ

ްދޭކަށްނުޖެހޭ.ް ްފައިސާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަޔަކަށް ްނޭނގޭ ްހިންގަްނ ްނެތް، ްހިންުގންތެރިކަމެއް ްބުރަހެލި، ކަންނެތް،

ްމިހެންް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމިސްރާބުކުރަން. ްދިމާލަކަށް ްއެހެން ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޖެހޭނީ ްދެން އެހާހިސާބުން
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ްދިވެހިާރއްޖޭަގއިްދަންނަވާ ްއަދި ްެއއާރޯޕޓުތަކާ ްބައިަނލްއަޤްވާމީކުެރވިފަިއވާ ްެއއަރޕޯޓުަތއް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޖެހެނީ ްމި ލަން

ްހުރީ ްމި ްއެައރޕޯޓުތައް ްހިނގަމުންގެންދާ ްދިވެހިްްގެއައިކާއޯްްމިއަދު ްމިއީ ްމިއަދު ްނޫންތޯ ްފެތިފައިތޯ، ނޑަށް މިންގަ

ްކުރަމުންގެ ްއިން ްދުނިޔެ ްމުޅި ްޤައުމީްރައްޔިތުންނާ ްބޭއްވި ްހެނދުނު ްމިައދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްސުވާުލތަކެއް. ންދާ

ސަލާމާތުގެްކޮމިޓީްއަށްްމިްކަމުގެްކަންބޮޑުވުންްފާޅުކޮށްފައިްއެތަްއއެތައްްސިޓީތަެކއްްއެބަްހުރިްހުށަހެޅިފަ.ްއެތައްއެތަްއް

ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުށަހެޅިފަ. ްހުރި ްއެބަ ްރަށެއްަގއިްްލިޔެކިޔުންތަެކއް ްކޮންމެ ްއަރާ ދޫކޮށްލާފައި

އެއަރޕޯެޓއް.ްދިުގކޮށްްފެންނަްރަށެއްްެވއްޖެްއޔާްއާންްމިތާނގައިްެއއަރޕޯޓެކޭ.ްމިޒާތަށްްާވހަކަދައްކަމުންްމިްގެންދަނީ.ް

ްރަެށއްް ްއަރަިއ،ްއެ ްަރށަކަށް ްނަޝީދު ްރައީސް ްެގންދިޔައީ ްަދއްކަމުން ނޑު ްއަުޑެއހީ،ްއަުޅގަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ގެްކުރީަގއި

ްމިއަދުް ްމީހަކު. ްުއޅުނު ްބަޔަކު. ްއުޅުނު ްހަޖޫޖަހާ ްކިޔަިއގެން ްވާަހކަދައްަކއޭ ްތާުރއަޅާ ްމިތާނގައި ްފެނުނީމާ ްމަގެއް ދިގު

ްމިކަންް ްނޫން ްމިއީކީ ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްެއއަރޕޯޓެއް. ްރަށުަގއި ްއެ ްފެންނައިރަށް ްރަެށއް ްދިގު ްހަމަ ގޮއްސަ

ތަެކއްްހުރިކަންްމިއަދުތޯއޭްޑރ.ްވަޙީދަށްްފެުނނީ.ްދެންްމިދޭތެރެއަކުްޑރ.ްއޮންނަންވާްގޮތަކީ.ްރ.ްއަޮތުޅގެްރީތިްރަށް

އަފްރާޝީމްްޝަހީދުކޮށްލުމާްގުޅިގެންްއެްއައިްަބއިއިލެްކަޝނުގެްތެރޭަގއިްވެސްްޑރ.ްަވޙީދުްރ.ްއަތޮޅަށްްދަތުރުކުރި.ް

ްހާލަތުްއެްބޭފުޅާްބެ އްލެވިތޯ.ްމިއަދުްމޫސުންްކައިިރވީމާތޯްރ.އަތޮޅުަގއިްހުރީްރީޖަނަލްްހޮސްޕިޓަލެއް.ްެއްހޮސްޕިޓަލުގެ

ްކުެރވުނީ.ް ްކޮންކަމެއްތޯ ްވެގެންދިަޔއިރު ްއަހަރު ްދެ ްއަހަރު، ްދައްކަްނވީ. ްވާހަކަ ްރަނގަޅުކުރާ ްހޮސްޕިޓަލުތައް ރީޖަނަލް

ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއަކީ ްވާހަކަ ްމިދަްއކާ ްކަންަތއްތައް.ްއެހެންވީމާ،ްދެން ްުސވާލުއުފައްދަންޖެހޭ ްރަީއސް.ްމިއީ އާިއްްޢިއްޒަތްތެރި

ްމީހުންނާް ްބަޔަކު ްނަޝީދަކީ ްމުޙައްމަދު ްނުވާނެޔޯ. ްބަޔަކު ްބައިވެރިވާނެ ްޕީ.ޕީ.އެމާ ްނުވާނެޔޯ. ްބަޔަކު ބައިވެިރވާނެ

ްނޫނޭ.ް ްަބއެްއ ްހެދޭވަރުގެ ްކޯލިޝަން ްމީހުންނާ ްބަޔަުކ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީ ްޔާމީން ްނޫނޭ. ްބަެއއް ްހެދޭވަރުެގ ކޯލިޝަން

ްގެ ްޤަުއމަށް ްމި ްރަީއސް. ްވާދަވެިރްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮތީ ްމި ްލިޔެވިފައި ްޤާނޫުނއަސާސީ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްއޮތީ، ްމި ނެއްސަ

ްިސޔާީސް ްާޤއިމުކޮށްގެން،ްވާދަވެރި ްމިތާނގައި ްސިާޔީސްމާޙައުލެއް ްއުފައްދަިއގެން،ްވާަދވެރި ްމިތާ ްޕާޓީތަެކއް ސިޔާސީ

ް ްއެދަނީ ްއިއްތިހާދަކާ، ްމަދަނީ ްނިޒާމެއް. ްވެިރކަންކުރާ ްވާދަކޮށްގެން ްއިއްތިހާދަކުންްޕާޓީތަކުން ްނިދެނީ އިއްތިާހދަކާ،

ްދޭް ްޕީއަކު ްއަނެއް ްޯގޕީއަކާއި ްތޯޕީއަކާއި ްއަދި ްއޮތީކީ. ްމި ްޤާއިމުކޮށްފައި ްޤައުމުގައި ްމި ްނޫން ްުއސޫލެއް ވެރިކަންކުރާ

ނުޑމެންްމިްރާއްޖޭގައިްފުރަތަ މަްއެްޑވަިއޒެްއގެްދަށުންްވެރިކަްނކުރާްނިޒާމެއްްވެސްްނޫންްމިތާނގައިްމިްއޮތީކީ.ްއަުޅގަ

ްކާމިޔާބުކުރެްއވުމާް ްނަޝީދު ްމުަޙއްމަދު ްރައީސް ްއިންތިޚާބު ްރިާޔސީ ްބޭއްވުނު ްދަށުން ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްމި ފަހަރަށް

ްމެދުވެރިކޮްށް ްނޫސްތަްއ ްމެދުވެިރޮކށް، ްނޫސްބަޔާން ްޭބފުޅާ ްހަވާލުކުެރވުނު ްެއޑްަވއިޒަރަކަްށ ްބޭފުޅާެގ ްެއ ގުިޅގެން

އީ.ްމިއަދުްވެރިަކމުގައިްހުންނެވިްޑރ.ްވަޙީުދެގްއެޑްަވއިޒަަރކަށްްހުރީްހަމަްއެްޑވަިއޒްދެމުންްދިޔަްތަންްފެންނަމުންދިޔަ

މިްބޭފުޅާ.ްހަމަްމިްބޭފުޅާްހުންނަވަިއގެންްނޫސްތަކުގެްފަލަްސުރުޚީގައިްއޭްއޗެކޭްމީއްެޗކޭްލިޔުްއވާއިރުްސިޔާސީްގޮތުްން

ނޑުފު ްފު ްއޮތީ ްމިއީކީ.ްާޕޓީ ްނޫނޭ ްމީހެއް ްމިންވަުރްެވްސްހުރި ްަބއިބަިއވެފަ.ްބަަޔކުްގޮދަންފުކެއްހާ ްއޮތީ ނުޑވެފަ.ްާޕޓީ

ްއެތިީބް ްކަމެއްްނޭނގޭ.ްްމެންބަރުންތައް ްމި ްމީހުންނަކަށް ްގިނަ ްޕާީޓގެ ްއެ ްހަދައިފިޔޯލަ.ްއެކަަމކު މީހުންނާްކޯލިޝަނެއް
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ނޑުެމންގެްބޮޑުް ެއކީަގ.ްޕާީޓއ2ްްާއަޅުަގނޑުމެންނާްެއީކގަ.ްއަދިްއިއްސަުފގަިއްމަސައްކަްތކުރިްމީހުންްވެސްްތިބީްއަުޅގަ

މިއީްމިއަދުގެްސިޔާސީްޙަޤީަޤތް.ްމިްޙަޤީޤަތްްއޮޅިގެންްބަޔަކުްމީހުންްކޯލިޝަނެއްްހަދައިގެން،ްކޯލިޝަނަކީްކޯްއޗެއްތޯ؟ް

ްދަނީް ްއެ ްއިއްތިހާދަކާއި ްމަދަނީ ްހަދައިގެން ްޯކލިޝަނެއް ްއޮތްތޯއޭ ްއެބަ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްމި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްއިއްތިާހދަކު ްނިދަނީ ްމިްއިއްތިހާދަާކއި ްއެހެްނވީމާ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެިރ ްނެތޭ ްވާހަަކ. ްިނޒާމެްއގެ ްވެރިކަންކުރާ ން

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްމި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއަކީ ްވާހަކަ ްއޮތް ްދެން ްނުވޭ. ްބޭނުމެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަޔަކު ްކަންކުރާ ޒާތުން

ނޑަށާއިްއާޓި 77ްފިޝަލްްބީަޗށް.ްމިްމަޖިލީހުގައިްމިްމަޖިލީހުގައިްމިްޒާތުގެްވާހަކަްދެއްކީމާްދެންްމިްއެއްވަނީްރާޅުގަ

ްރަީއސް.ްދީންް ްއަިއސްގެން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްމޮޅެިތްދީންވެރިންތަކެއް ްމާ ްބަޔަކަށް ްތިބި ްބޭރުވެފައި ްދީނުން މެންބަރުންނަކީ

ްޖެހޭް ްއެބަ ްމަސައްކަތް ްގެންދާ ްކުރަމުން ްއެ ްބޭފުޅުން ްފަދަ ްޢިމްރާނުމެން ްޝައިޚް ްމިައދު ްނަގަިއގެން ހަތިޔާރަކަށް

އްޓާލަން.ްތިމަންނަމެންގެްދުލާއިްގަލަުމގެްނުބައިކަމުންްައނެއްްމުސްލިމުްއަޚާްސަލާމަްތވެގެްނވާްމީހަކަށްްއެަބއިމީހުންްހު

ނޑުްޮގވާލަން،ްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއެްމީހުންްހިތާނުވާްކޮންމެްކަމެއްްވީމަްއެއީްދީނަށްްފުރައްސާރަކުާރް ވުމަށްްއަުޅގަ

ްހަ ްދީން ްމިޒާތުން ްީވ. ްމަސައްކަުތގަިއްބަޔަކަށް ްކުރާ ްމި ްގެެނޭވތޯ ްވެިރކަމަށް ްވަޙީދު ްޑރ. ްނަަގއިގެން ތިޔާރަކަށް

ޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސްްމިްާރއްޖޭގެްިސޔާސީްޙަޤީޤަތަީކްހަމަްމިްރާއްޖޭަގއިްއޮތީްކެނެީރގޭްުމޙައްމަދުްނަޝީދުގެްފިކުަރާކް

ްރާ ްމި ްފިކުރެއް.ްއެއީ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ްމައުމޫނު ްކިނބިގަސްދޮުށގެ ްއެންމެްއަދި ްދުށް ްތާރީޚު ްތާރީޚުަގިއްފަހުގެ އްޖޭގެ

ލީޑަރުްނނަކީ.ްރައީސްްއަލްުއސްތާޛުްަމއުމޫނުްޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއިްަރީއސްްމުޙައްމަދުްނަޝީދު.ްމ2ްްިވަރުގަދަްސިޔާސީް

ްާވްގޮަތކީ ްނޫޅެން.ްޢިއްޒަތްތެިރްަރއީސް،ްމި ްވެސް ްއޮުޅަވއިލާކަށް ްޙަޤީޤަތް ްމި ްނުކުެރވޭނެ. ްބަދަލެއް ާކޅަކީްްޙަޤީޤަތް

ްއެީއް ްމަސަްއކަތްކުރާނެ. ްކާޅު ްއަަޅިއގަނެވޭތޯ ްވަކިދަުށގަިއ ްޭއެގ ްއެްއެޗއް ްކޮންމެ ްވިދާ ްެއއްެޗްއ. ްކަހަލަ ްއެހެން ވަރަށް

ްކާޅުްވަރަްށް މީހެއްގެްރަންްފައްޓަރުބަަޔކަްށްވިޔަްސ،ްއަދިްމީހެްއގެްއިނގިލީަގއިްއޮންނަްއަނގޮިޓއަކަްށްވިޔަސްްވެސް

ްދޯޅުވާނެ.ްއެމް.ޑީް ްފެނުނީމާްއެްއެއަށް ްތަން ްޕީ.ޕީ.އެްމްފިޔަޖަހާ ްއުޑުގައި ްމެދު ްދެން ްއުޅޭނެ.ްނުވީމާ ްޖަހައިގަންނަން .ޕީ

ްނެތް،ް ްބަރުދަނެއް ްއެްއވެސް ްގޮތުން ްސިޔާސީ ްމިކަމަށް ްުއޅޭނެ. ްއަަޅއިގަެނވޭތޯ ްވެސް ްޕީ.ޕީ.އެުމ ްވަކިަތކުަގއި ކާޅުގެ

ްެއޑްަވއިޒަރުްނގެ ްދޭ ްއެްޑވަިއޒް ްމެދުވެރިކޮށް ްވަޙީުދެގްްނޫސްބަޔާންތައް ްޑރ. ްއޮޑި ްރާްއޖޭގެ ްމި ްެއކީަގއި ލަފަޔާ

ްއަށް.ް ްގިރި ްފެތޭނީ ްފަރަށް. ްއަރާީނ ްިވއްޔާ ްވަނީ ްފަށައިފިަކމުގައި ްދުްއވަން ްއަުޅަގނޑުމެން ްދަށުގައި މާލިމީކަމުގެ

ްދަތުރުކޮށްފައި ްަރށްތަކަށް ްރާއްޭޖގެ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއޮތްއިުރ ްކަންތައްތައް ްމި ްމިހެން ްރަީއސް. މިއަދުްްޢިއްޒަތްތެރި

ްހާލަތުް ްހޮސްޕިޓަލުތަކުގެ ްހުރި ްދޭތެރޭަގއި ްފެށިގެްންގޮއްަސ،ްހއ.އާ ްއަތޮޅުން ްގޮްއސަ،ްައއްޑު ްފެށިގެން ފުވައްމުލަކުން

ްނަޝީދުގެް ްރައީސް ްއަދި ްޒަމާނުަގިއ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ްމައުމޫން ްއަލްއުސްާތޛު ްރަީއސް ްބަލަމާތޯ. އަޅުަގނޑުމެން

ޝްރަޙުގެްތެޭރގަިއްމިްއޮތްްހަލަބޮލިކަމުގެްތެެރއިންްވެސްްާރއްޖޭގެްިޞއްޙީްހާލަުތްޒަމާނުގަިއްމިްރާއްޭޖގެްސިާޔސީްމަ

ްފާސިންޖޯރެްއގެް ްކޮންމެ ްދަްއާކއިރު ްިމއަދު ްވާހަކަ ްޮގއްސަ.ްާރއްޖޭެގްފަތުރުެވރިކަމުގެ ްޮއތީ ްމި ްމިއަދު ދަށަށްނުދާވަރަށް

ް ްހުށަހެޅުމ31ްައަތުން ްއޮތް ްމި ްހުށަހެޅިފައި ްތަނަށް ްމި ްނަގަން ްހުށަހެޅިގެންްޑޮލަރު ްތަނަށް ްމި ްކުރީަގއި ްމީގެ ކީ
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ް ްމި ްމިތާނަގއި ްައޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެްއޗެްއ. ްއޮތް ްމ77ްްިބޭރުކޮށްލާފައި ްއެކު ްއާދޭހާ ެމންބަރުންނަށް

ްރާއްޖޭެގް ްނުވޭ ްބޭނުމެއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހިނގާށޭ. ްބޭރުޮކށްލަމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދަށް ްމިއަދުން ްމީތި ދަންނަވަނީ

ްކަންަތއްތަްއްރަ ްރާއްޖޭގެ ްއަދި ްހިންގުުމެގ ްވެރިކަން ްެވރިކަމުގެ، ްނިކުމެ ްހިފައިގެން ްވަޢުދުގޯނި ްހުސް ްއަރައި ށްތަކަށް

ްއަރައިް ްރަށްތަކަށް ްނަލަރީތި ްރާއްޖޭގެ ްމިއަދު ްމީހަކު ްުދްއވާލި ްހަޔާތް ްމުޅި ްތިމާގެ ްބޭރުގައި ްއިން ްރާއްޖެ ނުދަންނަ،

ްވާހަކަ ްމިދައްކާ ްއާޝޯޚުެވގެން ްފެނުނީމާ، ްޓަކައި ްކުުރމަށް ްދަތުރުތައް ްމި ްޓަކައި، ްހޭދަކުރުމަްށ މިލިއަނ185ްްްތަކަށް

ނުޑމެންނެއްްނުދޭނަންްމިްއެއްޗެްއ... ްރުފިޔާްދޭކަށްނުޖެހޭ.ްއަޅުގަ

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެން ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންވީމާ، ްޖެހިއްޖެ. ްަވގުތު ްއެހުމުގެ ްވޯޓަށް ްިމހާރު ްމެންބަރު، ބަރުްޢިއްޒަތްތެރި

ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ!ްޢިްއަޒތްތެރިްމެންބަރުންްކާޑުކޮޅުްެޗކުކޮށްލަްއވާ!ްއިށީނެދވަަޑއިގަްނނަވާ!ް)ަވގުތުޮކޅަކަށްފަހު(

ް

ް.ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްހުރިްކަންކަމަށްްވޯޓަށްްއެހުނ12ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެޖެން ްމިްދަނީ ްހިސާބުން ްމި ްއަޅުަގނޑު ްއައިޓަމު ްއެހުން.ްޢާއްމުކޮށްް.ްވ12ޯޑާ ްވޯޓަށް ްކަންކަމަށް ްހުރި ްއެހުމަށް ޓަށް

ް ްވެސް ްދުވަހަކު ްކޮންމެ ްދަށުން ްއުސޫލުގެ ްގެންދާ ްމަސައްކަްތކުރަމުން ްމ1:31ްިއަޅުަގނޑުމެން ްއެހުން ްވޯޓަށް ަގއި

ް ްހުރިހާ ްދަންނަވަން، ްޯވޓަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްކަންކަމަށް ްހުރި ްއެހުމަށް ްވޯޓަށް ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ޢިއްޒަތްތެރިްއޮންނަނީ.

ްއެންމެް ނޑު ްއަޅުަގނުޑްފުރުޞަތުއަރުވަން.ް)ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު(ްއަުޅގަ މެންބަރުންްވެސްްކާޑުޮކޅުތަްއްޗެކުކޮށްެލއްވުމަށް

ް ްައއިޓަމު ްއެޖެންާޑ ްއޮތީ ްދަންނަވަން ްވޯޓަށް ްިދވެހިރާއްޭޖެގ11.1ްފުރަތަމަ ްެއއީ ްމަްއސަލަ. ްހުށަހެޅިފަިއވާ ްދަށުން ގެ

ްޤާނޫނު ްޖުމްހޫރިއްޔާގޭ ްޔޫނިއަނަށ115ްްްއަސާީސެގ ްޔޫރަޕިއަން ްަމތިން ްގޮތުގެ ްބަޔާންކޮށްފަިއވާ ް)ދ(ަގއި ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްހުންނަާވް ްޕާކިސްތާނުގައި ްޮއފް ްރިޕަބްލިކު ްއިސްލާމިކް ްއަދި ްސަފީރުކަމަށާ، ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ނަޑއަުޅއްވާަފއިވާ ކަ

ނަޑއަޅުްއވާ ްކަ ްޢިމާރާތަށް ްޢަރަބި ްެއުކެވރި ްސަފީރު ްޢައްޔަނުކުެރްއވުމަށްްްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްސަީފރުކަމަށް ިދވެހިރާއްޭޖގެ

ްކޮމިޓީް ްސަލާމަތު ްޤައުމީ ްނަންފުޅުތައް ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ ްމަޝްވަރާއަަކށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތންގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްވޯޓަ ްފުރަތަމަ ްއަޅުަގނޑު ްމައްސަލަތަކަށް ްހުރި ްރިޕޯޓުަގއި ްގޮތުގެ ްނިންމެވި ްދިރާސާކުރަްއވައި ްދަންނަވާނީ.ްއިން ށް

ވަނަްާމއްދާެގ115ްްއަޅުަގނުޑްއެންމެްފުރަތަމަްޯވޓަށްްމިްދަންނަވަނީްދިވެހިާރްއޖޭގެްޖުމްހޫރިއްާޔގެްޤާނޫނުައސާސީގެް

ނަޑއަޅުްއާވް ްކަ ްޔޫނިއަނަށް ްޔޫރަޕިއަން ްޢާޞިމު ްމުޙައްމަދު ްޮޑކްޓަރ ްަވއިޖެހޭގެާއގޭ ްގ. ްމަތިން ްގޮުތގެ ްވާ )ދ(ގައި
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ްސަފީުރކަމަ ްގޮތަަކށްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދު ްޢައްޔަނުކުެރއްވުމާ ށް

ްވޯޓުދެްއވުމަށް.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

56ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

46ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި 47ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .24ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،47ް. .

ް ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްމުޙައްމަދ115ްްުދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޮޑކްޓަރ ްގ.ަވއިޖެހޭގެާއގޭ ްމަތީން، ްގޮުތގެ ް)ދ(ގަިއވާ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްމަޖިލީހުންްޢާޞިމުްޔޫރަޕި ްޢައްޔަންކުެރްއވުމަށްްރައްޔިތުން ްިދވެހިރާއްޭޖެގްސަފީރުކަމަށް ނަޑއަުޅއްވާ އަންްޔޫނިއަނަްށްކަ

ްޖުމްހޫރިއްާޔގެް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްދަންނަވަނީ ްމި ްވޯޓަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްދެން ްފާސްވެއްޖެ. ްކަމަށް މަޝްވަރާދެްއވަން

ތީން،ްއިސްލާމިކުްރިޕަބްލިކުްއޮފްްޕާކިސްތާނުަގއިްހުންނަވާްވަނަްމާއްދާގެް)ދ(ަގއިވާްގޮތުގެްމ115ްްަޤާނޫނުއަސާސީގެް

ނޑައަޅުްއވާް ދިވެހިރާއްޖޭގެްސަފީރު،ްމ.ްެއމޭޒަންްޑޮކްޓަރްޢާއިޝަތުްެޝހެނާޒްްއާދަމް،ްއެުކވެރިްޢަރަބިްޢިމާރާތަށްްކަ

ްފެނިވަޑައިް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމެދު ްޢައްޔަންކުެރއްވުމާ ްސަފީުރކަމަށް ްގޮތަަކށްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ގަންނަވާ

ްވޯޓުދެްއވުމަށް.

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

56ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:
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45ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެރިވި ްްވޯޓުަގއި 46ްއަދަދު ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާްސވުމަށް .24ް ްޖުމްލަ ްއެހެންކަމުން،46ް. .

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ްރިޕަބްލިކ115ްްުދިވެހިރާއްޖޭގެ ްަމތީން،ްއިސްލާމިކު ްގޮުތގެ ް)ދ(ަގިއވާ ްމާއްދާގެ ވަނަ

ްޑޮކްޓަރްޢާއިޝަ ްސަފީރު،ްމ.ްއެމޭޒަން ްހުންނަާވްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޕާކިސްތާންގައި ްއާދަމް،ްއެކުވެރިްއޮފް ުތްޝެހެނާޒް

ްފާސްވެއްޖެ.ް ްމަޝްވަރާއެުރވުމަށް ްޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ްސަފީރުަކމަށް ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ނޑައަުޅއްވާ ްކަ ްއިމާރާތަށް ޢަރަބި

ް ްއައިޓަމު ްއެޖެންޑާ ްއޮތީ ްދެން ްދެންނެވުްންމިއަދު ްއޮތީ،ްވޯޓަށް ްއޮީތ11.2ްދެން ްދަންނަވަން ްވޯޓަށް ްދަށުން،ްދެން ގެ

ްްއެޖެންޑާ ްރިޢާޔަތްކުރުމަށްްް-11.2އައިޓަމު ްމަޖިލީހުން ްނިމި، ްމަރުޙަލާ ްކޮމިޓީ ްބިލު ްޒިންމާވުމުެގ ްޚަރަދަށް ދައުލަތުގެ

ހުށަހެޅިފައިްވާްރިޕޯޓާްބެހޭްގޮތުން.ްމީގައިްވޯޓަށްްދަންނަވަންްއޮތީްއެއްްއިޞްލާޙަށް،ްެއންމެްފުރަތަމަްއެއްްއިޞްލާޙުް

ނޑުްއެދެން.ހުށަހެޅިފައިްވަނީ.ްއެްިއޞްލާޙުްމަޖިލީހަ ްށްްއިއްވަަވއިދެްއވުަމށްްއަމީންޢާއްމުްއަރިހުންްއަުޅގަ

ް

ް

 ްއިދާރީްމޭޒުންްއިްއެވވުން:

ްޢަބްދު ްޙަމްދޫން ްމެންބަރު ްިޢއްޒަްތތެރި ްދާއިާރގެ ްއިނގުަރއިދޫ ްާދއިރާެގްهللا ްމެދު ްފުވައްމުލަކު ްހުށަހަޅުްއވަިއ، ޙަމީދު

ްތާއީދުކުރައްވާފަް ްމުފީދު ްޝިފާޤު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްބިލުގެ ްއިޞްލާޙު. ްއަންނަނިިވ32ްްިއވާ ް)ބ( ްމާއްދާގެ ވަނަ

ް ނޑު. ްމިންގަ ްދަރަނީގެ ްއިޞްލާޙުކުރުން. ް)ބ(32ްގޮތަށް ްމާއްދާގެ ްއޮތްކަުމގަިއްް-ވަނަ ްއެހެން ް)ބ(ގައި ްމާއްދާގެ މި

ނބުރާްދަްއާކްދުވަހުގެްތެރޭގައިްއ14ްަވީނަމަވެސްްދައުލަުތގެްކޭޝްްފްލޯރްމެނޭޖުކުރުމުގެްބޭނުމަށްްޓަކައިްގިނަެވގެންް

ްގޮތަށްްމަރުކަޒީްބޭންކުންްސަުރކާރުންްދަރަންޏަށްްފައިސާްނެގިދާނެްެއވެ.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަކަށްްވޯުޓދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.

ް

ް
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ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްޙަމީދުްهللاްނގުަރއިދޫްދާއިރާގެްމެންބަުރްޙަމްދޫންްޢަބްދުއިްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ްފުވައްމުލަކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދުްްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

56ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

24ްްވޯޓުްދެްއވީ:

24ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެިރވި 48ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްޭބނުންވާ 25ް.ްފާސްވުމަށް ްޖުމްލަ ްނުފެންނ48ްަ. ްއަދި ްފެންނަ .

ް ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްއެހެންވީމާ، ްހަމަހަމަވެފަ. ްވަނީ ްމި ްމަޖިލީހުެގ87ްްވޯޓު ްމަތީން ްގޮތުގެ ް)ނ(ަގއިާވ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ޓުލަިއގެންްމިަކންްނިންމަންޖެހެނީ.ްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުންްވޯޓުލަނީްނުފެންނަްކަމަށް.ްައޅުަގނޑުްމިހާުރްރިޔާސަތުންްވޯް

ްމެދުް ްފާސްކުރެއްވުމާ ްގޮތަށް ްނިންމެވި ްކޮމިޓީން ްބިލު، ްޒިންމާވުމުގެ ްޚަރަދަށް ްދައުލަތުގެ ްދަންނަވަނީ ްވޯޓަށް މި

ްކަށްްވޯުޓދެއްވުމަށް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްފެނިވަަޑއިގަންަނވާްގޮތަ

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް

57ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

42ްްވޯޓުްދެްއވީ:

11ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްވަކިްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:
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ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްއަދަދު ްމެންބަުރންގެ ްަބއިވެިރވި ްް.52ވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ 27ްފާްސވުމަށް ްޖުމްލަ ްޚަރަދަްށ52ް. ްދައުލަުތގެ .

ްމިްހިސާބުންްމިްނިމުނީ.12ްްއެޖެންޑާްައއިޓަމުްްްޒިންމާވުމުގެްބިލު،ްކޮމިޓީންްނިންމެވިްގޮތަށްްފާސްެވއްޖެ.

ް

ް.ްއިތުރުްއެހެންްމަސައްކަތ13ްް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ހެންްމަސައްކަތް.ްއަޅުަގނޑުްކުރިއަށްްގެންދާނީ.ްމިއަދުްއިބްތިދާޢީްބަހުސްްފެށިފައިވާްރުްއެއިތުް-13ައއިޓަމުްްއެޖެންޑާ

ްދާއިރާގެް ްމެދު ްފުވައްމުލަކު ްގެންެދިވ ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވަމުން ނޑާލިއިރު ްމެދުކަ ްވޯޓަށް ްއަޅުަގނޑުެމން ްބަހުސް. ބިލުގެ

ނޑުްފުރުޞަުތއަރުވަން. ްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދަށްްއަޅުގަ

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދުފުވައްމުލަ

ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްފާސިންޖޯރުންގެްތެރެއިްންދިވެހިރާއްޖެްއިންްފުރަިއގެްނދާްކޮންމެްފުރެއްދެެވއްެސއްެގް

ް ްޙަޤީޤ31ްައަތުން ްއެކަމަކު ްއޮތީ. ްމި ްފެންނަން ްލިެޔކިޔުމުން ްވާހަކަ ްނަގާ ްޑޮލަރު ްއޮތްްއެމެރިކާ ްމި ްމިއަދު ތުގައި

ް ްޓަކައި ްކެމްޕޭންުކރުމަށް ްނެތިގެން ްކަމެއް ްކުރާނެ ްސަރުކާރުން ނޑުމެންގ185ްްެބުރަހެލި ްއަޅުގަ ްރުފިޔާ މިލިައން

ްިމް ްވާހަކަ ނުޑކޮށްލާ ްުފނޑުފު ްސިނާޢަތް ްފަތުރުވެރިކަމުގެ ްދައްކަނީ. ްމި ްވާހަކަ ްހޯދާ ްފެލައިލަިއގެން ފަތުރުވެރިން

ްރަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްތަނަށް،ްދައްކަނީ. ްމި ްފާހަކުރައްވައިިފްފަތުރުވެރިން ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްެތރި ްަބއެއް ްމިތާނގައި ީއްސ.

ްޓްރެވަލްް ްދައްކަންޖެހޭ، ްމީހުން ްއެ ްހަދައި، ްބުކިންތައް ްކުރިންސުރެ ްމާ ްޓަކައި ްޒިޔާރަތްކުުރމަށް ްއަށް ްރާއްޖެ މި

ްދައްކަން ްރިސޯޓުަތކަްށ ްނުވަތަ ްފައިސާ ްދަްއކަންޖެހޭ ްކަމެއްްއެޖެންސީތަކަށް ްހުރިހާ ްމި ްދައްކަިއ، ްވެްސ ްފައިސާ ޖެހޭ

ްލޮޅުން.ް ްއަރާނެ ްސިނާޢަތަށް ްފަތުރުވެިރކަމުގެ ްގުިޅގެން ްއެަކމާ ްދިމާވީމާ ްކަމެއް ްމިކަހަލަ ްއޮްއވާ،ްުކއްލިއަކަްށ ކޮށްފައި

ްޖަރީމާހެން ްޮބޑު ްއުޭޅްއެންމެ ްހިންގަން ްދެން ްއަްށްފަހު ްޖަރީމާ ްަރއީސް.ްމިީއްެނކްސްބިްޒގެ ނޑަްށްްޢިއްޒަތްތެރި އަުޅގަ

ްވާހަަކް ްއިލްޔާްސގެ ްކުރީގެ ްބޭނުންަވނީ ްދަންަނވާލަން ްއެކު ްއިޙްތިރާމާ ްެޗއަރޕާސަނަށް ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ނޑު ްއަުޅގަ ހީވަނީ.

ްވާަހކަް ްއިލްޔާސްގެ ްހުރި ްލާފައި ްއެއް ްތަލަ ްއުޅޭ ްމި ްފެނިގެން ްޒަމާނުގައި ްފަހު ްމި ްދޫކޮށްަލއްވާަފިއ ދޫކޮށްލައްވާށޭ.

ްއެް ްަފއްަޓވާށޭ. ްރީކޯްދައްކަވަން ްހަމަ ްވާހަކަދަްއކަވާޭށ، ްއިލްޔާްސެގ ްޅިޔަނު ްއެ ްއިްލޔާސް. ްިޅޔަނު ްވަޙީުދގެ ްރައީސް އީ

ްހުރިހާް ްދޫކޮށްަލއްވާށޭ. ްވާހަކަ ްއިބްރާހީމުގެ ްއިްލޔާސް ްުކރީގެ ްއެދެނީ ްެއކު ްއިޙްތިރާމާ ްހަމަ ްއަރިހުން ްމަނިކު މޫސާ
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ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއް ްވެރިކަމުަގއި ްދީންތަުކގަ. ްއެހެން ްއެހެންްދަރިންތަކެއް ްޢަދާލަތާއި ްހިފަހައްަޓވަިއގެން ްވަހުދަތު ޔާ

ްފުންކޮށްް ްމިހިރީ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްވާހަކަދަްއކާއިުރ، ްކުރިއަުރވާ ްދީން ްެގނެސްގެން ްޕާޓީތަކާ ްއެހެން ޕާޓީތަކާއި

ް ްއެބަ ްތެރޭަގއި ްަރއްޔިތުްނގެ ްރާއްޖޭގެ ްމި ްކަންތައްތައް. ްވިސްނެންޖެހޭނެ ްކަންތައް. ދެެކޭވްވިސްނާލަންޖެހިއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެްއެންމެްމަތީްފަޑީަގއިްހުންނެވިްބޭފުޅާގެްޢާއިލާގެްތެރޭގައިްމިްޒާތުގެްކަްނތައްތައްްހުރިްވާހަކަ.ްމިކަހަލަް

ް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑުމެްންނެތީމު ްބުރަހެލިްސަރުކާރަކަށް ްތަޖުރިބާްއެއްްނެތް،ްނުހިްނގޭ ްހިންގުުމގެ މިލިއަްނ185ްްގޮތަކަށް

ްރުފިޔާްދޭކަށް.ް

ް

 ްތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަ

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްމެދުްހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:މެދުްހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމުް

ްވަ ްގޮތުަގއި ްޤަބޫލުުކރާ ްައޅުަގނޑު ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޕީ.ޕީ.އެްމްޝުކުރިއްޔާ ްގުޅިހުރެ، ްސަުރކާރާ ޙީދު

ނޑުްޤަބޫލެްއް ނޑައެޅިގެންްވަޙީދާްޖައްސާލަިއގެންްވާހަކަދެްއކޭނެްކަމަކަށްްއަުޅގަ މެންބަރުންނަކަށްްމިތާްތެރެއިންްހަމަްކަ

ްނުކުރަންްމިްމަޖިލީހުގަ.ްއެހެންވެގެްނ،ްހަމަްމިްވާހަކަްދަންނަވާލަންެވގެން.

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްމެންބަރުްނިޒާ ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްއެއް،ްތޮއްޑޫ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނޑު،ްނިޒާމާ ްއަޅުގަ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ މާ

ްޢަލީްވަޙީދު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަެދއްެކވުން:ތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުް

ނޑުމެންްކުރިންްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަޅުަގނޑުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްމިްނެގީްދެް ކަމެްއގަ.ްފުރަތަމަްަކމަކީްއަުޅގަ

ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެްއްިރޔާސަތަށްްނަަގިއގެންްކުރީްިރާޔސަތުގަިއްއިންްބޭފުާޅްނުނަންގަަވއި،ްހަމަްކުއްިލއަކަްށްތިް
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ްނޭގެންޏާ ްވަޙީދެްއްކަން ްކޮން ްއެހެންވީމާ،ްއެ ްވަޙީދެއް. ްވެސް ްއަޅުަގނަޑކީ ްކަމަކީ ްދެވަނަ ްވަރަްށްްދެއްވީ.ްދެން އެއީ

ްބޮޑުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްެއއް.

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްކާށިދޫ ްއެްއ، ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ هللاްނިޒާމާ

ްޖާބިރަށް.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްދެްއކެވުން:ވާހަކަޖާބިރުްهللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްވާހަކަދައްކާތީ.ް ްގޮތުން ްބެހޭ ްވަޙީދާ ްޙަޤީޤަތަށް ްމިތާނގައި ްވެސް ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްމިއަދު ްއުާފކޮށްފިން ްވަރަށް އަޅުަގނޑު

ްރައީސް،ްައޅުަގނޑުް ްވަޙީދު.ްއެހެްނވީމާ،ްޢިްއަޒތްތެރި ްގުްނޑާ ްހުރި ްވެރިކަމުަގއި ްކިޔަީންމިހާރު ްައޅުަގނުޑްމި ވަޙީދު

މިްެނގީްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްެމންބަރަކުްވާހަކަދަްއކަމުންްދަނިކޮށްްއަނެއްްމެންބަރުްނިޒާމާްްނިޒާމާްބެހޭްނުކުތާްއެއް

ްބެހޭްނުކުތާްއެއްްނަަގއިގެްނ،ްއެއީްނިޒާމީްޙަޤީޤަުތގައިްވެްސްމައްސަލަްއެއް.ްއަނެްއކާްނުލާހިކު...

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްއެްމައްސަލަިއަގއި..

ް

ްކުރިއަށްްެގންދެވުން(ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ޖާބިރުްهللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްބައިވަރުްވާހަކަްއެްަދއްަކވަނީ...

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްބެޭހް ްނިޒާމާ ްކަމަށް. ްނޫން ްއެްއ ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއެީއ ްނިންމާފަ. ްގޮތެްއ ްރިާޔސަތުން ްވަނީ ްމައްސަަލއިަގއި އެ

ްލަްއެއްްަމއްޗަްނގޮޅީްުއތުރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީ.މައްސަ

ް
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ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:މައްޗަންޮގޅިްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީް

ނޑަށްްވެސްްހަމަްޤަބޫލުކުރެވެނީްވަރަށްްދިގުކޮށްްމިް ބަހުސްގެްތެރޭގައިްފުވައްމުލަކުްމެދުްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ްވިދާުޅވަމުން.ް ްެއއްޗެހި ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްދިމާލަށް ްސަރުކާރާ ްބޭފުޅުްނގެ ްއެ ްވަަޑިއގަންނަވަނީ ްއެ ްމެންބަރު ދާއިރާގެ

ްއޮްތް ްލާފައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްހަމަ ްބައިވެިރވެގެން ނޑުމެްނނާ ްއަުޅގަ ްބޭފުޅުން ްއެ ްހަމަ ްފެނޭ އަޅުަގނޑަށް

ްމައްސަަލިއަގއިްއެކަންްކުރިއަށްްގެންގޮސްްދެއްވަން.ްެއއީްމިހާރުްއެްއޮތީ...ްއިތުބާރުނެތްކަމުގެ

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްދާއިާރގެް ްމެދު ްފުވައްމުލަކު ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު، ްޢިްއަޒތްތެރި ްމެންބަރު، ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑު ްފުރުަޞތުއަރުވަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދަށްްއަޅުގަ

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ފުވައްމުލަކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދުް

ނޑުްހަމަ... ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއެކުވން:ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުް

ނޑުްިނޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްމިްނެގީްމިްމަޖިލީހުގެްގަާވއިދުަގއިްވަަރްށް ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއަުޅގަ

ްިބލުގެްމަ ްއެ ްބިލަކަށްްވާހަކަދައްާކއިރު ްބަޔާންވެގެންވޭ ްބަހުން ްާވހަކަދައްކަން.ްއެހެންނަމަވެްސްސާފު ްތެރޭަގއި އުޟޫޢުގެ

ނޑުމެންްް ްއަޅުގަ ްހުންނަވާތީ ްހަނު ްއެކަުމގައި ްރިޔާސަތުން ްދަްއކަމުންދާއިރު، ްާވހަކަތަކެއް ްބޭރު ްމައުޟޫޢުން ބިލުގެ

ްކަންބޮޑުވޭ.ްއަދިްހަމައެާއއެކު...

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް
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ނުޑްފުވައްމުލަކުްމެދުްދާއިރާެގްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްނޫން.ްޢިއް ޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ!ްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ފުވައްމުލަކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދުް

ްސަރުކާރަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެޅިހާބަތަކަށްްޝުކުރިއްޔާ ްއަކީ ްމާނަ ްއޭެގ ްނިސްބަތްވީމާ ކަށް

ްއަޅުަގނޑުމެން...

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރު.

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއެކުވން:ކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްއާމިރުް

ނޑަކަްށްޢިއް ްއަުޅގަ ނޑާލީމާ ްކަ ްމައިުކ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްނުނިމެނީސް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް. ޒަތްތެރި

ްމަޖިލީހުގެް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްިކޔާފަިއ ްކުިރއޭ ްކަމެއް ްޮގތަކަށް ްަބޔަކު ްޒާތީެވގެނެއް. ްޫނޅެން ްައޅުަގނޑުމެން ހިއެއްނުޭވ،

ްހައިސިްއޔަތުްެގއްލިގެންްބަަޔކާްދިމާލަށްްއެހެންްގޮތަކަށްްދާތީ....މެންބަރުންތައްްއަޅުަގނޑުމެންްހޮވާފައިްތިބިް

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ްނިންމަންޖެހުނީ،ްޢިއްޒަތްތެރިް ްރިޔާސަތުން ްމަޖިލީހުގެ ްަކމަށް ްއެްއްނޫން ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ޢިއްޒަތްތެރި

ްވިދާުޅވި ްވެސް ްފައްޓަަވމުން ްވާހަކަފުޅު ްމެންބަރު ްވާހަކަމަ، ްބޭރުން ްނުދޭށޭ.ްުއޟޫޢުން ްފުރުޞަތު ްއެ ދައްަކންޏާ

ްއަރުވަން.ގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދަށްްފުރުޞަތުފުވައްމުލަކުްމެދުްދާއިރާް

ް

ްމުފީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމެންބަރުްޝިފާޤުްފުވައްމުލަކުްމެދުްދާއިާރގެ

ނޑުމެންްސަރުކާ އަކީްައޅުަގނޑުމެންްެއޅިހާްްަރކަށްްނިސްބަތްވީމާ،ްއޭގެްމާނަްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ް ްކިޔަންބަތަކަށް ްވާހަކަރިހަ ްމީގެްްޖެހޭ ްނޫން. ްމީހެއް ްކަްނކުރާނެ ްއެގޮތަށް ްވެސް ްދުވަހަކު ނޑަކީ ްއަުޅގަ ްނޫން. އެއް

ްކަންތައްަތކެއްހެންްއިކުރީގަް ްގޯސް ްތެރެއިން ްސަރުކާުރގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްވެސް ްއުޅެމުން ްފެންަންްއެމް.ޑީ.ީޕގައި ނޑަށް އަުޅގަ

ްފެންނަށް ްކަންަތްއތައް ްގޯސް ްދެްއކިންފެކަންތައްތަްއ، ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ްއެ ްޕީ.ޕީ.އެމްގަްށީމަ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިައދު ްއި.
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ްހުއްޓަސް ްސަުރކާރަށް،، ްވަޙީްޕީ.ޕީ.އެމުން ްވަރަކަށް،ޑޮކްޓަރ ްިކތަންމެ ްޑޮކްޓަރްްދަށް ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ޕީ.ޕީ.އެމުްނ

ވިްއޔާްައޅުަގނޑުްެއްްވަނީްއިްދުކޮްށގެންްތިއްބަސް،ްއެްސަރުކާުރގެްތެރޭަގއިްގޯެހއްްއުޭޅކަމުގަްށްްތާއީކާރަވަޙީދުގެްސަރުް

ްމި ްދައްކަން ްވާހަކަ ްމި ްމިެހން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުކުެރވޭނެ. ްބަންދެއް ްދޫ ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްދަންނަވާނަން. ްވާހަކަ

ްހޯދުމަށް ްފައިސާ ްބަޖެޓަށް ްދައުލަތުގެ ްމިއަދު ްނެކްސްޓަްޖެހެނީ ްވާހަކަަދއްާކއިރު ްިމގޮތަށް ްއެގޮތް ްމަްއސަލަްކަިއ ބިްޒގެ

ްނޭްހަމަައށްްިމއަދާްއޭްކީްއވެގެންތޯ ްފިަޔވަެޅއް ްވަޙީދަށް ްރައީސް ްދައުލަތަށް ްިދެވހި ްއުޅެނީ. މިލިއަްނ511ްްުޅއްިވގެން

ްްއޮތްްޑީލެއް...ްގޮތަށްްޑޮލަރުްގެއްލުްނވާ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާްއެއް،ްމިލަންދޫްދާއިރާގެްއްސަލަނިޒާމާްބެހޭްމަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ްރައީސް ްވާހަކަް.ޢިއްޒަތްތެރި ްބާރަށް ްވަރަށް ްމިއަދުްދައްކާއިރުަގއިދެން ްލާރިްްރަނގަޅުވާނެ.ްެއކަމަކު ްސަރުކާރަށް ވެސް

ް.ްއެްމެންބަރު.ްއެްވާހަކަްދަންނަވާލީދެއްވީްވޯޓުދޭންް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނޫންްނިޒާމާ ްދާއިރާް.އެއް ްމެދު ްފުވައްމުލަުކ ނޑު ްޝިފާޤުްއަޅުގަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި މުފީދަށްްްގެ

ްއަރުވަން.ްފުރުޞަތު

ް

ްހަކަދެއްެކވުން:މުފީދުްވާްކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުފުވައްމުލަ

ްނެކްސް ްއެހެންވީމާ، ްރަީއސް. ްމައްސަލަްޢިއްޒަތްތެރި ްމިްއަށްްިބްޒގެ ްެވގެން ްިބްޒނަސްއަކަށް ްނެކްސްޓު ދަނީްްފަހު

ްާފސިންޖޯ ްކޮންމެ ްީހވަނީ ްއަތުންއަޅުަގނޑަށް ްކޮންެމްފުރެއްދެ،ްރެއްގެ ްއަތުން ްހޯދުން.31ްްެވއްސެްއގެ އެމެރިާކްޑޮލަރު

ނޑުްމިކަމާ ޖެހޭ.ްމިްރާއްޖޭގެްރައްޔިތުންނަށްްބޭނުންވަނީކީްއަރާްކޮންމެްްެމންްފުންކޮށްްވިސްނަންްއެބަދޭތެރޭގައިްއަުޅގަ

ހާދަހާްރީތިްރަށްތަެކއްްްއިްމިްއަޮތޅުގަް،ހާދަހާްއިގޮތުްންމިްރަށުގަްްުގޅޭްއިްފަތުރުވެިރކަމާތަނުގަްްތިމަންނަްމިްއިރަށެއްގަް

ްނޫން.ްއަިދްއަޅުަގނޑުމެްނގެްދައުލަތުގެްްހެއްދުމެއްރަްއިޔތުންްގުބޯހުއްޓޭްިކޔަިއގެން،ްމިްާޒތަށްްވާހަކަދައްަކިއގެންްްއެބަ

ްފާސްކުރި ްމަޖިލީހުން ްމި ްރަނގަޅަށްބަޖެޓު ްވަރަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްސާުފކޮށްްް،އިރު ވަރަށް
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ްހިމަނާފަް،ފެނިވަޑަިއގަންނަވާނެް ްބަޖެޓުަގއި ްޕްރޮގްރާމުއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްހުރި ްތިއި ްއެީއ މިވެިންްމަންނަތައް.

ްޮގސްގެންް ްމޮޅުވެގެންް،ޤައުމަކަށް ްމާ ްތިމާ ްގޮސްގެން ްޤައުމަކަށް ްެއވެިނ ްގަަދވެގެން، ްމާ ްކަމަށްްްތިމާ ްފަިއސާ ހޯދި

ްމި ްމިގޮތަށް ްދިވެހިރާއްޖޭެގްްހަދައިގެން ްތެރެއިން ްނިޒާމުގެ ްޓެކްސްގެ ްއޮތް ްމި ްރާއްޖޭގަިއ ްމި ްކުރާއިރު ކަންކަން

ްދަުއލަތަް،ރައްޔިތުންނަށް ްފައިސާދިވެހި ްކިހާ ްްށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމީ ްވަދޭތޯ ްމިއަދުްއެްއ ރައްޔިތުންނަށް

ފާނުްޑީ.އާރު.ޕީްފެނޭްމަނިކުްކަމެއްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްނޫސްތަކުންްއެބަްެވއްޖެއޮޅުންފިލުަވއިދޭން

ްނަމަ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްަކމަށް. ްއިސްތިޢުފާދެއްަވއިފި ްނަމައިން ްއާދޭާހއިްބަހައްޓަވާހަނދުމަފުޅު، ނޑު ްއަުޅގަ !

ްއިޙްތިރާމާ ްވެރިކަމުްއިއެީކގަްއިލްތިމާސާއި ްދަންނަވަނީ ްގުޅިވަަޑއިމި ްވަޙީާދ ްރައީސް ްހުންނެވި ްމިްގައި ުނގަންނަވާށޭ.

ްޕާޓީ ްދެ ްބޮޑު ްއެންމެ ްއޮތް ްޕީ.ޕީްރާއްޖޭަގއި ްއާއި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްޕާޓީ.ް.އެމޭއަކީ ްދެ ްކުރެްމި މަނިކުފާނުްް،ޕާޓީއަކަށްްއިން

ްކުަރއްވާށޭ.އެއްްއިޚްތިޔާރުްތާވާްޕާޓީހި

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްންްބޭރުވީ.ްތެރިްމެންބަރުްމިހާރުްދެންްތިްމައުޟޫޢުޢިއްޒަތް

ް

ްމުފީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުފުވައްމުލަ

ނޑުމެްނގެްިދވެހިރާްއޖޭގެްވެްންްބޭރުވާންްމިޢުމައުޟޫ ޓަަކއިްްކުރުމަށްވެިރކަންް،ިރކަމުެގްހުދޫދުގެްތެެރިއންޖެެހނީްއަުޅގަ

ނަޑއަޅާފަް ވެްސްްއޮންނަްއަސާސްތަާކއިްއުސޫުލތަކުގެްބޭރުންްވެރިކަުމގެްޮގނޑީަގއިްހުންނެވިްބޭފުޅާްއިރައްޔިތުންނަށްްކަ

ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްކުރަްއވާތީ ްއެހެންވީމާްކަންކަން ްޢިއްޒަތްތެރި، ްތަކުރާރުކޮށް ްހަމަ ނޑު ްރައީސްްއަޅުގަ

ްްދަންނަވާލަންޖެހެނީ...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމުޙައްމަދު.ްތްތެރިްމެންބަރުްައޙްމަދުްސިޔާމުމީދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަްއެްއ،ްނިޒާމީްނުކުތާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމުޙައްމަދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސިޔާމުމީދޫްދާ

ް ްރަީއސް. ްހޯދުމަށްޢިއްޒަތްތެރި ްޙައްޤު ްަރއްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްމަޖިލީހަކީ ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަަސއްކަތްްމި ކުރަންޖެހޭްޓަކައި

ްމި ނޑަށް ްއަުޅގަ ްމިްބައެއް.ްެއކަމަކު ްްފެންނަނީްތަނުން ްއަނެަކކާ ްއެކަކު ްގޮތުން ްރައީސް.ްޖެްއސުން.ްޢިއްޒަތްތެޒާތީ ރި
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ންކީްައޅުަގނޑުްދެކޭޢިއްޒަތްތެރިްރައީސަ ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް،ްރަށްްލޯބިވާްބޭފުޅެއް.ްއެހެންވީމާުޑްވަގޮތުަގއިްއަުޅގަ

ްވަދެވަަޑިއގެންް ްޕީ.ޕީ.އެމަށް ްާއއި ްއެމް.ީޑ.ޕީ ްހާލެއްަގއި ްެއއްެވސް ްރައީްސ ްއެީއްނުގަންނަވަންޖެހޭްޢިއްޒަތްތެރި ނެ.

ްހަލާކުދި ްޑިމޮކްަރސީ ްތަރައްޤީކުވެހިރާއްޖޭގެ ްޑިމޮކްރަސީ ްމީހުން. ްއެކުރާ ްއިން. ްޕާޓީ ްމި ްއިން.ރަނީ ް،ރަީއސްްމް.ޑީ.އޭ

ްއެމް.ޑީ.އޭްއަށްްވަެދވަަޑިއގަންނަވާ.ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްމައްސަލަްނިޒާމާ ްބެހޭ ްމަްއސަލަްއެްއްނޫން.ްނިޒާމާ ްބެހޭ ްނޫން.ްނިޒާމާ ްދާއިރާެގްް،އްްއެްއެއް ދާންދޫ

ްްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟު.ޢިއްޒަތް

ް

ް()ނިޒާމީްމައްސަލަ

ް

ްދާންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރިޔާޟުްވާހަކަެދއްެކުވން:

ްލ. ްއަތޮޅާއި ްައއްޑު ްކަންބޮުޑވަނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީސް ްއިންތިޚ211ްާްންއަތޮޅުްޢިއްޒަތްތެރި ްޑޮލަރު ބަްށްިމލިއަން

ްިވއްކާލަންނަގާފަ ްވަޙީދު ްއެބަް.އުޭޅތީއި ްލީކުވެގެން ްމައްްއެގްރިމެންޓު ްދެރަ ްވަރަށް ްމީ ްޢިއްޒަތްތެިރްްސަލައުޅޭ. އެއް.

ްއެއް.ްްރައީސްްކަންބޮުޑވާންޖެހޭްމައްސަލަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްމައްސަލަްނިޒާމާ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނޫން. ްނިހާނުްްވިލިމާފަންނުް،އެއްްއެއް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ދާއިރާެގ

ްސައިންްމަނިކު.ޙު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްސައިންްމަނިކުްވާހަކަދެްއކެވުން:ރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުދާއިްވިލިމާފަންނު

ްމަ ްމި ްރަީއސް. ްހޯއްދަވައިދެްއވޭނެޢިއްޒަތްތެރި ްހަމަ ްމަނިކުާފނު ްމަެގއް ްކުިރައށްގެންދެވޭނެ ްމަސަްއކަތް .ްޖިލީހުގައި

އަްށްވަަޑއިގެންްނަމަެވސްްމިކަންްކުެރްއވޭނެ.ްއެމް.ޑީ.ޕީްކަންތައްތައްްރަނގަޅުްމިކުފާނުގެްވިސްނުންފުޅުްހުންނާނެ،ްމަނި

ްެއކުްދަންނަވަން.ްްއިނގޭތޯ.ްއަޅުަގނޑުްހަމަްއާދޭހާއިޞްލާޙުކޮށްލަްއވާް

ް
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 ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްބެހޭްމައްސަލަ ްފުރުޞަތުްނިޒާމާ ނޑު ްފުވައްމުލައެއްްނޫން.ްއަޅުގަ ްމެންބަރުްޝިފާޤުްއަރުވަން ްދާއިރާގެ ްމެދު މުފީދުްްކު

ްށްްގެންެދވުމަށް.ްވާހަކަފުޅުްކުިރއަ

ް

ްމުފީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުްފުވައްމުލަކު

ދިޔައީްމަނިކުފާނުްހަމަްރެއިންްެފނިގެންދިަޔްނިޒާމީްނުކުތާތަުކގެްތެނެގިގެންްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްައޅުަގނޑަށްްމިތާްމި

ްޕާީޓއަކުން ްކޮންމެ ްހިމެނިވަަޑއިަގންނަވާ ްމަޖިލީހުގައި ްދަންނަވާްމި ްމަރުޙަބާ ްމަނިކުފާނަށް ްނަަލްްެވސް ްރީތި ތަން.

ްކުލަ ްކުލަްއޮރެންޖު ްރީތި ްހަމަ ްވެސް ްމަނިކުފާްއަކީ ްއިނގޭތޯ. ްއަޙްމަދުްއެއް ްދަޢުވަތުއަރުވަން ްހަމަ ނޑު ްއަޅުގަ ނަށް

ްަހމަްއެގޮތަށްްެވސްްަވޑަިއގަންނަވަން.ްް،ގޮތަށްްއެްވިދާުޅވިްސިޔާމު

ް

 ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްމައުޟޫޢެ، ްމިވަކިްނ ްގެންދާނީ. ްކުރިއަށް ްބަހުސް ްއެ ްގޮތުަގއި ނޑުމެންެގްްްއގެ ްއަުޅގަ ވަގުުތ

ްދެްއެކވުންްެއދެން.ްއޮތްްއެޖެންޑާްައއިޓަމަށްްވާހަކަފުޅުކުރިމަތީގައިް

ް

ްމުފީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުފުވައްމުލަ

ެޖހޭްސަބަބަކީްމިްރާއްޭޖގަިއްްގެްވާހަކަްަދއްކަންްމ78/71ިީންއިނގޭތޯ.ްެގްާވހަކަްމިްދައްކ78/71ައޮތްްްއެޖެންޑާަގއި

މިްދެްޕާޓީގެްތެރެއިންްޕީ.ޕީ.އެމްެގްބަލާއިރު،ްއޮތްްއެންމެްބޮޑުްދެްސިޔާީސްޕާޓީކަމުގަިއވާްއެމް.ޑީ.ޕީްއާިއްޕީ.ޕީ.އެމަށްް

،ް.ްއެހެންވީމާވަނަްއަހަރުގ78ްަހުންނެވިްބޭފުޅާްވެރިކަމަށްްވަަޑއިގަތީްްކަށްޕީ.ޕީ.އެމްގެްރައީސަްއެންމެްއިސްްސަފުގައިް

ްއަންނަނީްގ78/71ެ ްމި ްވާހަކަ ްމި ްތެެރއިްނ ްިމއަދުގެްް،ވާހަަކއިގެ ްތަކުރާރުކޮށް ްއަުޅަގނޑު ްރައީސް. ޢިއްޒަތްތެރި

ް ްމަޖިލީހަށް ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްބޭފުުޅންނަށް ްިތއްބެިވ ްމަޖިލީހުގެްސަވާގޮންުނޖައްވެރިކަމުަގއި ްިމ ށޭ.

ްއެބަްަތއްގެްމައްސަލަބެލެން.ްޅިޔަންްއިލްޔާސްްޖެހޭްަތއްްއެބަނެކްސްބިޒްގެްމައްސަލަްޭށ.ންމުންތައްްތަންފީޛުކުރައްވާނި

ްއިްއޮތްްމައްސަަލްނުބެލޭްކަމަށްްވަނީްވިްއޔާމިލިއަންްޑޮލަުރެގްގެއްލުްނވެފ5111ްަބެލެން.ްދިވެހިްރައްޔިތުްނނަށްްްޖެހޭ

ްމި ްތިބިްދެން ްތާއީދުކޮށްގެން ްތިއްބެއްްިއއްތިހާދުް،މަޖިލީހުން ްހާލަތެްއގައިްްކަމަކުްެވެގން ިފޔަަވުޅއަޅަންޖެހިއްޖެ

ްޕީ.ޕީ.އެމަކުންްފަހަތަކަށްްނުޖެހޭނެ.ްްފިޔަވަުޅއަޅާކަށް

ް

 ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު.ދެކުނުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްްމައްޗަންޮގޅީ،ްއެއްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ
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ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމައްޗަންޮގޅީ

ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްައޅުަގނޑު ްރައީސް ްމިްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮޅުވާލުމަށްްެއްއ ްރައްިޔތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ޓަކަިއްްނެގީ

ްބާރު ްސީދާ ްހަމަ ްމިްއަޅަޕީ.ޕީ.އެމުން ްލަްއވާ ްވަޙީދު ްއަސްލުގަްްިއގެން ްމީހުން ްެއ ްކުރަމުންދަނީ. ނިޔަްތްްއިކަންތައް

ްވެސްްްރަނގަޅު ްކޮްނފިޑެންސް ްވަޙީުދގެ ްނެގޭް،ނަމަ ްހަމަ ްވެސް ްކުެރވޭނެ.ްނޯކޮންފިެޑންސް ްކަންަތއް ްއެ ްއަދި ނެ.

ް...އެހެންވީމަ

ް

 ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްއަޅުްނިޒާމާ ްނޫން. ްދާއިރާއެއް ްމެދު ްފުވައްމުލަުކ ނޑު ްމުފީދަށްްގަ ްޝިފާޤު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ގެ

ްއަރުވަން.ްްފުރުޞަތު

ް

ްމުފީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުފުވައްމުލަ

ްފަހަރެއްގަް ްއަޅުަގނޑުމެން ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެމް.ޑީ.ޕީއާޝުކުރިއްޔާ ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްވެސް ްނުވަަތްރިްބައިވެްއި ވާކަށް

ައކީްަރއީްސްވަޙީދުްައޅުަގނޑުމެންެގްމިްްމިްދައްކާްވާހަކަް.ަބިއވެރިާވކަށްްނޫންްމިްވާހަކަްމިްދައްކަނީްއެހެންްޕާޓީއަކާ

ްނިންމުންތައް ްްރަްއވަިއ،ނުކުތަންފީޛުްމަޖިލީހުގެ ްދިވެހިާރއްޖޭގެ ްގޮންޖަްއސަވަިއ،އަދި ްދައުލަުތގެްްަރއްޔިތުންނަށް ިދވެހި

ްޭބނުންކުރައްަވއިނަްމާލިއްޔާ ްގޮތުަގއި ްހިތަށްް،ހަމަ ްވަޢުްްެއރިއަދި ްވަަޑއިގެން ްޮއއްަސވަމުންްތަނަކަށް ްގޯނިތައް ދު

ްވަނީްވިްއޔާގެންދަ އިްދޭތެރޭގަްްދާއަޅަންޖެހޭްފިޔަވަެޅއްްމަޖިލީހުގެްއެތެެރއިންނާއިްބޭރުންްެވސްްރައީސްްވަޙީްވާްކަމަށް

ދިވެހިްްކަމެއްްނޫން.ްއެއީް.ްއެއީްވަކިްބަޔަކުްރުްއސާކަށްްުކރާމެއްްނުވާނޭޖެހިލުްހަތަކަށްނުޖެހޭނޭ.ފަްއަޅާކަށްްޕީ.ޕީ.އެމް

ް ްަޙއްޤުަގއި، ްރައްޔިތުންގެ ްޙައްޤުަގއި ްޤައުމުގެ ްކަމެއްޕީ.ޕީ.އެމުދިެވހި ްކުރަންޖެހޭ ްދެކެނީ.ްްން ނޑު ްއަުޅގަ ކަމުގައި

ނޑުމެންްފަހަތަކަށްއެގޮތުންްކުރަންޖެހިއްޖެްކަެމްއްކުރާކަށްްއަޅުް ްނުޖެހޭނެ.ގަ

ް

 ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ް.ްގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމުހެންވޭރުްދާއިރާްމެދުް،އެއްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(
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ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާޒިމުމެދުހެންވޭ

ްަރއްޔިތުްނނަ ނޑަެއޅިގެން ްރަީއސް.ްކަ ްއޮޅޭޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްްށް ްގަާވއިދާ ްުނވަތަ ްެއްއްގޮތަށް ްވާހަކަ ޚިލާފަކަށް

އެންމެްބޮުޑްްޕީ.ޕީ.އެމޭްމެންބަރުްވާހަކަަދއްަކމުންްއެބަްވިދާުޅވޭްއެމް.ޑީ.ޕީްއާއިް،ނުދެއްކޭނެ.ްތަކުރާރުކޮށްްއެބަްވިދާޅުވޭް

ްޕާޓީ ްާވހަކަްދެ ްދޮގު ްއެއީ ްއެްއަކީ. ްބެއްލެވީމަ ްއިެލކްޝަނުން ްކޮއެއް. ްމިހާރުވެސް ްދެވަނަނގޭނެ. ްބައެއްތޯ ްިއގައިްން

ް...ޚިލާފަށްގަާވއިދާްަކނަޑއެިޅގެންް،ްއިްއޮީތ.ްއެހެންވީމާއެްއވަނަިއގަްް.ްނޫނީއޮތީ

ް

 ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ބޭނުމެްއްފުރުޞަތުގެްްދެްއވުމަށްދައްކަވަމުްނގެންދާްވާހަކަްއަށްްރައްދުއެހެންްމެންބަރަކުްްއިނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލައެްއގަ

ްމުފީދު.ްްގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޝިފާޤުއްވޭނެ.ްުފވައްމުލަކުްމެުދްދާއިރާނުކުރެ

ް

ްމުފީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުފުވައްމުލަ

ްްލީހުގެމަޖިްއާދެ! ްފެންނަންްމެންބަރުންގެ ްޙަޤީޤަތް ްޕާޓީްއަދަދުން ްއޮތީ.ްމެޖޯރިޓީ ްޕާޓީްމި ްއެމް.ޑީ.ޕީ.ްމައިނޯރިޓީ ްއަކީ

ްއަދިްބަދަލެއްްުނވޭ.ްމާދަމާްކީްޕީ.ޕީ.އެމް.އަ ްގޮތަކަށްްމިްޙަޤީޤަތް ްވާހަކަތަްއްދާނީ.ްޢިްއޒަތްތެިރްްަބދަލުވީމަްއެހެން މި

ްއެހެންވީމާރައީސް ްއަކީ،ް.ްދެން ްޕާީޓްްޑީ.އާރު.ޕީ ްބޮޑު ްައވަހަށްްް.އެއްވެސް ްތެރެއަށް ްމިްވިސްނުމުގެ ނޑުމެްނގެ އަުޅގަ

ހިފައިގެންްތިބިްބަެއއް.ްއިޢަތުބަްް،ުދވެވެްސްމިްވެރިކަމާްއިއްތިހާްޑީ.އާރު.ޕީްއަކީް.އްކަވާްވަަޑއިގަންަނވާ.ްމިްވާހަކަަތއްްދަ

ްބަރުހެލިކަން ްބުރަހެލިކަން، ްވެރިކަމުގެ ްމި ްފެންނަނީ ްމި ްއެްއވެްސްހިންގުމުް،ތަޖުރިބާނެތްކަންް،އަޅުަގނޑުމެންނަށް ގެ

ްހޭްޚިދުމަތްތައްްފޯރުކޮށްްނުދެވޭަކން.ްޖެއްޔިތުންނަށްްފޯރުކޮށްދޭންރަް.ބިލުކަމެއްްނެތްކަންކަހަލަްޤާ

ް

 ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްތުލުްސދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމް.ް،އެއްްްނިޒާމީްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:
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ްރަް!ބައްލަވާ ނޑުމެން ްރަްއޔިތުއަުޅގަ ްމަޖިލީހުގެ ްއެްއގޮތަކަްށވެސްްްއޔިތުންގެ ްވާހަަކދެއްކުމަކީ ްގޮތަށް ްނިކަމެތިވާ ްނނަށް

ދިވެހިރައްޔިތުންނަކީްބަެއްއްް،ތިބޭްމަޖިލީސްްމެންބަރުންނޭްހުރިހާްވެސްްބަޔަކީްއިގަެނވޭނެްކަމެއްްނޫން.ްމިތާނގަބަލައި

ްކަންތައްްޮގއްސި.ްށްނިޒާމީްނަގަންޖެހޭްހިސާބަްވިދާޅުވީމަްއަުޅަގނޑުމެންްނޫނޭް

ް

ްްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ށްްނިޒާމާްގެންަދވާްވާހަކަފުޅަަކށްްޖަވާބުދެްއވުމުކަްެއއްްޫނން.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަކުްަދއްކަމުންްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދު.ްތޮްއޑޫްދާއިާރގެްޢިްއޒަތްތެރިް،އެއްްއެއްްނުނެންެގޭވނެ.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްބެހޭްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ނޑުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަް.ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް ނޑުްއަނެްއާކވެސްްހަމަްްއަުޅގަ އެްއްމިްނެގީްވަރަށްްއުފަލުން.ްައޅުގަ

ްމި ްދާން ްޖަލްސާއަކަށް ްފަހެތި ްދޭތިން ްމެުދްްފުވައްމުލަކަށް ްފުވައްމުލަކު ްއުފާކުރަން ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ވިސްނަނީ.

ް.ދަްއކަމުންްގެންދާްވާހަކަތަކަށްްދާއިރާގެްމެންބަރުްމިއަދު

ް

 ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްދާއިްނިޒާމާ ްމެދު ްފުަވއްމުލަކު ނޑު ްއަޅުގަ ްނޫން. ްމުފީދަށްްއެއް ްޝިފާޤު ްމެންބަރު ރާގެ

ް.ްއަރުވަންފުރުޞަތު

ް

ްމުފީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުފުވައްމުލަ

ް ްނަންބަރު ްޤާނޫނު ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްފާސިންޖ78/71ްޯޝުކުރިއްޔާ ްއަތުން ްޑޮލަރ31ްުރުންގެ ްއެމެރިކާ ކޮންމެް،

ްދައްކަނީ.ްމިްއަތުންްވެްއސެްއގެފުރެއްދެ ްމި ްވާހަކަ ްވަޙީްއޮތީްނަގާ ްއެއީ ްބޭނުންވެގެން.ްމިްމިލ185ްިދުގެ ްރުފިޔާ ައން

އޮްތްްނުދޭނެ.ްެއއީްއަުޅަގނޑުމެންްގެެނއްސަްމިހުގެްމެންބަރުންނެއްްފާސްކޮށެއްިމްމަޖިލީހަކުންްމިްމަޖިލީްެއއްްފައިސާ

ްފުވައްމުލަކުަގއިް ްކުރިން ްދުވަސް ްދެ ްމީގެ ްޕާޓީ ްދެ ްބޮޑު ްއެންެމ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްތެރެއިން ްނިޒާމުގެ ްސިާޔސީ ވާދަވެރި

ްނިކަގަސްދަތަކަންތައް ްޮބޑު ްހިންގައިފި. ްގިރިްގައިށުްެކއް ްކުލައިން ްމާ ްއޮތްކޮށްފަޓީއަސުުރ ްރަްސގެފަންނުްިއ އިރު

މީްޙަޤީޤަތްްދިވެހިރާއްޖޭގެް.ްނދޫްކުލައިގެްސާލެއްްފަތުރާފައޭްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްމީްޙަޤީޤަތްއިްއޮތީްރަންރީއަތިރީގަް

ްެވސް.ްމިއަށްްގޮންޖައްަސވާފައިްްއިކުދިްރަށްތަކުގަްް،ވަކިްް،ރާއްޖޭގެްއެކިްހިވެމިްޙަޤީަޤތްްމިްއޮތީްދިް.ބޮޑެތިްއާބާދީތަކުގެ
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ްވިދާުޅވަނީ ްމި ްއެްޑވަިއޒަރެކޯ ްވަރުގަދަ ްމާ ްހުންނަ ްސަޢީދުދެން ްޖެހިވަް.ްަޙސަން ްޔާމީން ްވިދާުޅވަނީ ޑަިއގަންނަވާީންމި

ްފަހަތަށޯ.ްޔާމީނަ ްެއއްވެްސްދެވަޙީދުގެ ްވެނެްއްނޫން.ްޔާމީނަކީ ްކާ ްާހލެއްގަްކީ.ްެއއްކޮޅުން ްވެެނއްްއިވެސް ްކާ ްދެކޮޅުން

ްރީނޫން.ް ްއެގޮތަށް ްވާހަކަތައް ްޒާތުގެ ްފުއްޖަހާއެ ްްފައިްތިކޮށް ްިރޔާީސްހުންނަވައިގެން ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްާވހަކަތައް ްޒާުތގެ މި

ނޑިް ްރައީކެ ްއަމާޒުނުކުރުމަްށ ްއެްޑވަިއޒަރުންނަޑޭޓަށް ްއޭަނގެ ްވަޙީދާއި ްދަންނަވަންސް ްއިލްތިމާސްކޮށް ނުޑ ްއަުޅގަ .ްށް

ްއަދި...

ް

 ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްޖާބިރު.هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުް،އެއްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ސްްވާހަކަިއެގްމުޅިްއެްއަޗށްްބަލައިލާއިުރގަިއްޔާމީންްރައީްއާދެ!ްައޅުަގނޑަށްްވަރަށްްމިާހރުްކޮންމެއަކަްސްޢިްއޒަތްތެރި

ްއެހެންވީމާ ްއެނގެނީ. ްިމ ްެއކުކަން ްވަޙީދާ ްހުންނެވީ ްމި، ނުޑ ްޔާމީނަްއަުޅގަ ްޔާމީަވގުތު ްދަންނަވާލަނީ ްމި ްނޭްށ

ްްއަަވހަށް...ްތިްވަޙީުދްކައިރިންްސަލާމަތްވާށޭ.ް.ްައވަހަށްވާނޭހެޔޮނު

ް

 ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްމެންބަރުްނިޒާމާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްވާހަކަފުޅަްށްް،އެއް ްގެންދާ ްދަްއކަވަމުން ްމެންބަރަކު ޢިއްޒަތްތެރި

ނޑުްުފވައްމުލަކުްމެދުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެްޖަވާބުދެއްވުަމކަށްްމިްފުރުޞަތުގެ ންބަރުްބޭނުމެއްްނުކުރެއްވޭނެ.ްައުޅގަ

ްން.ްއަރުވަޝިފާޤުްމުފީދަށްްފުރުޞަތު

ް

ްމުފީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުފުވައްމުލަ

ނޑުމެންްދިވެހިްދައުލަތަށްްހޯދަްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް. ްޖެހޭްފޮއްަޗކުންްއެބައިދޭްކޮންެމްފައިސާމިއަދުްއަުޅގަ

ްފައިދާ ްދައުލަދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަޖެޓަށްވާްނ. ްމާލިއްޔާް،ތުގެ ްދައުލަތުގެ އަށްްްދިވެހި

ްފައިސާފޮްއޗެއް ްކޮންމެ ްއެބަްގެނެސްދޭ ްބަލަން ްފާރަވެރިވެ ްވަރަށް ްރިޔާސީްްޖެހޭްައޅުަގނޑުމެން ްއޮތް ްމި ކުރިއަށް

ް ްނަޖާއިުޒ ްތެރޭަގއި ްނަަގއިއެްފައިދާއިންތިޚާބުގެ ްރިޔާސީއް ްހިނގަމުންްފާނެތޯ. ްކުރިއަށް ްވެރިކަކެމްޕެއިން މުަގިއްދާއިރު

ްޚަރަދުްތިއްބެވި ްފައިސާ ްމި ްކެމްޕެއިނަށް ްއިންތިޚާބީ ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްފާރަވެރިވެ،،ްކުރޭތޯބޭފުޅުން ްފުންކޮށް ްމީ ްނުކުރޭތޯ
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ްއެ ްސަޢީދުގެ ްކަމެއް.ްޙަސަން ްެއގޮތަްށްދެއްވާނެކަމާވިސްނަންޖެހޭ ންޑްަވއިޒް ްއަުޅގަ ްހާލެއްަގިއްދޭތެރޭގައި ްއެްއވެސް ޑު

ޙީދުގެްފުަރގަހަށްްދާނީ.ްންްކިހިނަކުންތޯއޭްޮޑކްަޓރްވަނީްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީްސްޔާމީވަްކަްށްމިނުކުރަން.ްސަބަބަޝައްެކއް

އްްނޫނޭްޔާމީނަކީ.ްކީްދެކޮޅުންްކާްވެނެއްްނޫނޭ.ްއެގޮތަށްްކުޑަކޮށްްމިހެންްދުޅާކޮށްްއުޅުްއވާްބޭފުޅެނުދާނޭ.ްއެއީްޔާމީނަ

ްއެހެންވީމާ ްވާހަަކތަ، ްޒާުތގެ ްސިއެ ްތިބި ްމިރާއްޖޭަގއި ްޝަޚްޞިއް ްއަާމޒުނުކުރައްްާޔސީ ްޢިްއޒަތްތެިރްއްޔަތުަތކަށް ަވއްޗޭ.

ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ްޔާމީން ްއަާމޒުނުކުރަްއަވއްޗޭ. ްވެްސ ްދިމާލަށް ްއަދިްްދިމާލަށްްރައީސާ ްއަމާޒުނުކުަރއްަވްއޗޭ. ްވެްސ

ްްއެމް.ޑީ.ޕީގެްކެންޑިޭޑޓް...

ް

 ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ް.ންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަް،އެއްްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

%ް ްސަރުކާރުެގ ްމިހާރު ްޕީ.ޕީ.އެމަކީ ްރައީސް. ްެއހެންވެއްޖެކަމަށްދާރެއްހިްއސ24ްާޢިއްޒަތްތެރި ްޔާމީްންވަ. ންޏާ

ްދިފާްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ްވަޙީދު ްހުންނަވާނީ ްހުރިހާްވެސް ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ްއަދި ްިވއްދަިއގެްނ. ްގޮތުަގއި ްތަނބެއްގެ ޢުކުރުމަށް

ްވެސް.ްްޕާލިމެންޓްރީްމެންބަރުން

ް

 ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްމެންބަރު ްމައްސަލަް،ޢިއްޒަތްތެރި ްބެހޭ ްވާހަކަފުޅަކަްށްްނިޒާމާ ްގެންދާ ްދައްަކވަމުން ްމެންބަރަކު ްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރި އެއް

ްފުުރޞަތުޖަވާބުދެއްވު ްއެ ްމެންބަރުންެގްްގެަމކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތަކުރާރުކޮްށ ނުޑ ްއަުޅގަ ްނުކުެރްއޭވނެ. ބޭނުމެއް

ްދަންނަވާލަން ްވާހަކަފުޅުސަމާލުކަމަށް ްމެންބަރަކު ްގެންދަވާް. ްދައްަކވަމުން ްމެންބަރަކު ްއެ ްގެންދަވާއިރު ދައްަކވަުމން

ްަރއްދު ްމައްސަލަވާހަކަފުޅަކަށް ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްބޭނުންްދެއްވުމަްށ ްފުރުޞަތު ްދަށުން ްައޅުަގނުޑްއެއްގެ ނުކުރެއްވުމަށް.

ްއަރުވަން.ްގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދަށްްފުރުޞަތުއަޅުަގނޑުްުފވައްމުލަކުްމެދުްދާއިރާ

ް

ްމުފީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުފުވައްމުލަ

ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްވާހަކަްއާދެ!ްޝުކުރިއްާޔ ްދަންނަވާ ްމި ްތަކުރާރުކޮށް ްހަމަ ނުޑ ނޑުމެްންްއަުޅގަ ްއަުޅގަ އަކީ

ްތާ ްވެރިކަމަށް ްއޮތް ްމި ްމިއަދު ްމާނަޕީ.ޕީ.އެމުން ްތިުބމުގެ ްރިހަްްއީދުކޮްށގެން ްބަތަކަށް ްއެޅިހާ ްހާލެއްަގއި ްެއްއވެސް ްއަކީ



105 

 

ށްަލއިގެންްތިބުމެއްްނޫނޭ.ްގޯްސ،ްދިްއކޮްކިޔުމެއްްނޫނޭ.ްކުރަމުންްގެްނދާްކަންތައްތަކަށްްބީރުްކަންފަތަކާއިްކަނުްލޮލެއް

ްހަދައިިފކަމުގަ ްގޯހެއް ްދައްކާނަމޭ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮުތގަިއ ްރަނގަޅުްގޯހުގެ ްޯގސް ްއެ ްިވއްޔާ ްވަނީ ޓަަކިއްްކުރުމަށްިއ

ްކަމަ ްއަނބުރާލުން ްއަތްކަށި ްވަޙީދުގެ ްކަމަކީ ްވަންޏާކުރަންޖެހޭ ނޑުްއެކަންްށް ްއަޅުގަ ްއަދިްވެސް ްކުރާނަމޭ. މެން

ްފިޔަަވޅުއެއަށްް ްމަތިން ްޖެހިއްޖެވުރެ ްއެއަްށވުރެްކަމަށްްައަޅން ްފިަޔވަޅުްްމަތިންްވަންޏާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އަޅާނަމޭ.ްވެްސ

ްވެރިކަމުް ްޚިދުމަތްއެއީ ްޭބފުޅަކު ްރާއްޖެގަިއްހުންނަވާ ްރައްޔިތުންނަށް.ްމި ްއޮްކުރަންޖެހޭނީ ްމި ްގެެނއްސަ ތްްއަްށްމިއަދު

ނޑުކޮށްލަް ނޑުފު ނޑުކޮށްލަިއ،ްވާދަވެރިްިސޔާސީްނިޒާމުްފު ނޑުފު އި،ްމިްރާއްޭޖގަިއްއުފެދިފައިްހުރިްސިޔާސީްޕާީޓތައްްފު

ްެއގޮތަްށް ްނުކުމެވަަޑިއގެން ްމިއަުދ ްގޮންޖައްަސވަން ްޝަޚްިޞއްޔަތުތަކަްށ ްިސޔާސީ ްތިބި ްރާއްޖޭަގއި މި

ްިއއްްމަސައްކަތްޕުޅުނުކުަރއްަވްއޗޭ. ްިއްއތިހާދަކުއެދަނީ ްމަދަނީ ްއިއްތިހާދަާކއި ްނިދަީނ ްރާއްޖޭގައިްތިހާދަކާއި ްމި ން

މިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގަިއްެއްް،އެއް.ްެއގޮތަށްްއެކަންްއޮތްނަމަހީްާޤއިމުކޮށްފަްއިކުާރްނިޒާމެްއްނެތޭްިމތާނގަވެރިކަން

ްއިއްތިހާދުތަކެ ްމެންބަރުންބުނާ ްޕާޓީްއިމިތާނގަްްއްތަމްސީލުކުރާނެ ްާޕީޓްްތިބީސް.ްމެޖޯރިޓީ އަީކްއެމް.ޑީ.ޕީ.ްމައިނޯރިޓީ

ްބުންްައސަރުކުރިަޔސް،ް.އެމް.ޕީ.ޕީްއަކީ ްއެްއޗެކޭ ްކޮްނމެ ްއަދި ްޙަޤީޤަތަނުކުރިަޔސް ްވާނީ ްަޙޤީޤަތް ްމި ްިމްޏަސް ށް.

ްމިއަދުްމުޅިްރާއްޖޭގެޖެހެނީްްމިްވާަހކަްތަކުރާރުކޮށްްދަްއކަންްމިތެރިްރައީްސ.ްޙަޤީޤަތްްބަދަލެއްްނުކުރެވޭނެ.ްޢިއްޒަތް

ްމިތަުނގަ ްދަތުރުފަތުރުއެތައް ްގެންކުރަިއ ްއެ ްޚަރަުދގަ.މުން ްދައުލަުތގެ ްގެްނދަވަނީ ްެއ ްެކންޕެއިންކުރަްއވަމުން ްދަވަީނ،

ޖީ.އެމް.އާރުގެްމަްއސަލަ،ްޮބޑުްމައްސަލަައކަށްްެވގެންްމިްްއްޔިތުްނގެްފައިާސގަ.ްދިވެހިރައްޔިތުްނގެްފައިާސގަ.ރަްދިވެހި

ްއިތުބާރުކޮްށެގން،ްއިތުބާރުދީގެ ްތިބިްވަޙީުދގެްސަުރކާރަށް،ްވަޙީދަށް ްޕްރެޝަރުގެްސަބަބުންްރާއްޖޭަގއި ްމީުހންގެ ްތިބި ން

ްކެނެރީޭގް ްވާނީ ްމަޝްހޫރު ްކެންސަލްކުރިއިރު ްެއގްރިމެންޓު ްއެ ްހާލަތުގައި ްމަޖުބޫރީ ްނުކުޅަދާނަެވގެްނ، ނުކަތައިގެްނ،

ް.މިްޙަޤީޤަތްްއެްއޮތީްފެންނަންް.މުޙައްމަދުްނަޝީދު.ްއަނެއްްެދްއެއަރޕޯޓްްޖެިހގެންްައއިްދުަވހުްޑރ.ްވަޙީދުްވިްއކާލީ

ްތަެނއްތޯ ްރަްއޔިތުންގެ ްުނވަަތްދިވެހި ްދައުލަުތގެ ްދިވެހި ްިމއަދު ްއަތޮުޅްެއއަރޕޯޓަކީ ްވިްއކާލެވިފަިއްއޮްތްް.އަްއޑު ނުވަތަ

ޢިއްޒަތްެތިރްް.ހަމަްއެގޮތަށްްއެްދެކެވެނީްކާޑެއްދޫްއެއަރޕޯޓުގެްވާހަކަް.ތަނެއްތޯްމިއީްރައްޔިތުންްވިސްނަންވެއްޖެްކަމެއް

ފައިސާްހޯދުމަށްްޓަކައިްމަހުޖަނުންނަށް،ްއަދިްރާއްޭޖގައިްއެއީްފުރެއްދެވެްއސަކަށްްވިޔަްސ،ްްތިމާގެްކެމްޕޭނަށްް.ރައީސް

ްތަންް ްގެންދާ ްވިއްކަމުން ްވެރިމީހާ ްހުންނެވި ްމިއަދު ްއަނެއްާކެވސް ްހަރުމުދާ ްދައުލަތުގެ ްވެސް ްވިަޔސް ދިވެއްަސކަށް

ްޕީ ނޑުމެން ްތާީއދުކޮ.ޕީ.ބަލާއިރު،ްއަުޅގަ ްވެިރކަމަކަށް ްަރއީސް،ްއެމުން،ްއެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެއީ ްތިބެ،ްހަނުތިބުމަކީ ށްގެން

ނޑުްނުދެކެން ނޑުމެންގެްޕާޓީއަކުންްވެސްްެއގޮަތަކށްްނުދެކޭް.ޒިންމާދާރުްގޮތެއްްކަމަކަށްްއަުޅގަ ް...އަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްސާްމަނިކު.ނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއް،ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްމޫ

ް
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ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްހުޅުހެންވޭރުްދާއިރާގެްމެންބަުރްމޫސާްމަނިކުްވާހަކަދެއްެކވުްނ:

ްސަުރކާރުްން ްއެްއޗެއްތޯ ްކިހާވަެރއްގެ ްކީމަ، ްއެްއޗެއް ްކިހާވަރެއްގެ ްދިމާލަށް ްމީހާއާ ްހުރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަުމގައި

ްތަނަ ްމި ްމަޢުލޫމާތެއް ްއެްއެވސް ްދެެކވޭްއޮފަރކުރަނީ.ްއެކަހަލަ ްޓަކައި ްހޯދުމަށް ްެއއްެޗއް ްއޮތްތޯ.ްވަކި ްއެބަ ްއައިއްސަ ށް

ްވާހަކަތަެކއްްމިތާްދެކެވޭހެންްހީވާތީވެްއަހާލީ.ް

ް

ްދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަ

ްފުރުޞަތެްއްް ްސުވާލުކުެރއްވުމަށް ްރިޔާސަތާ ްދަށުން ްމައްސަލައެްއގެ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ނޑުްފުަވއްމުލަކުްމެދުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީދަށްްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްނޭރުވޭނޭ.ްއަ ްުޅގަ

ް

ްމުފީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ްކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުފުވައްމުލަ

ްހޯދާކަށް ްއެްއޗެއް ނޑަށް ްއަުޅގަ ްއުޅެނީކީ ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްހާލެްއގައި ްރަީއސް،ްއެްއވެސް ްޢިްއޒަތްތެރި ،ްޝުކުރިއްޔާ

ޕާޓީންްއެްއޗެއްްހޯދާކަށްްނޫން.ްއަޅުަގޑުމެންްމިްއުޅެނީްމިްދައްކާްވާަހކަްައކީްދިވެހިރާއްެޖްއިންްފުރައިގެންދާްކޮންމެް

ްއަތުްން ްފުރެއްދެވެއްެސއްގެ ްނުަވތަ ްއަތުން ްއެްއގެ ްމ31ްްިފަތުރުވެރި ްހުށަހެޅިފައި ްތަނަށް ްނަގަްންމި ްޑޮލަރު އެމެރިކާ

ް ްމައްސަލަިއގައި ްގޮތުގައިްމިލިއ185ްައޮތް ްނަހަމަ ްފައިސާ ްެއ ްފޯކާސްޓުކުެރވިގެންދާއިރު ްއަށް ްރުފިޔާ ން

ްމިއަުދް ްެޗއަރޕާސަނޭ ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްތަކުރާރުކޮށް ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަ. ބޭނުންކޮށްފާނެކަމުގެ

ްކު ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއިޙްތިރާމާއެކީަގއި ްދަންނަވާނީ.ްެޗއަރޕާސަނަށް ްއިްލޔާސްެގްއަޅުަގނޑު ްދެއްެކވި ްއެ ރީަގއި

ްވާހަކަް ްއިލްާޔސްގެ ްުހންނެވި ްމި ްޅިޔަަނކަށް ްރައީްސގެ ްމިހާުރެގ ްލާފައި، ްއެްއ ްތަލަ ްެއއްކަަލ ްދޫކޮށްަލއްވާށޭ. ވާހަކަ

ްފާސްކުރުންް ްއޮތް ްފާސްކޮށްފައި ްމަޖިލީހުން ްމި ނޑުެމން ްއަުޅގަ ްވާހަކަދަްއކަވާށޭ. ްނެސްކްބިްޒގެ ދައްކަވާޭށ.

ނޑުމެންްމަަސއްކަްތކުރަމާ.ްއެްނެްކސްބިޒަށްްފަުހްނެކްސްޓްްބިޒްނަްސްނުވަތަްްތަންފީޛުކުރުމަށް ޓަކައިްހިނާގށޭްއަުޅގަ

ްބޮުޑް ްވަރަށް ްިމއީ ްވިްއޔާ ްަވނީ ްކަމަށް ްނިމިގެންދާ ްަކންތައް ްެޓކްސްެގ ްެއއަރޕޯޓު ްމި ްގޮތުަގިއ ްބިޒްނަެސއްެގ ދެވަނަ

ްފުަވއްުމލަ ްއަުޅަގނޑު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްއެކޭ ްލެބޯޓްރީަގއިްމައްސަލަ ްއެތާނގެ ްިއއްޔެ. ްައއީ ްމި ްގޮއްސަ ް ކަށް

ްރ.ް ްއަޅުަގނޑު ްއަލިފުށިން ްއަޮތޅު ްރ. ްރައީްސ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެރީ. ްނެތިފައޭ ްހެދެން ްޓެސްޓުަތްއ ްކުދިކުދި އާދަިއގެ

ްދު ްކުޑަ ްވަަޑއިގެްނނެވިތާ ްުއޅުްއވާފައި ްއެާތނގައި ްވެސް ްވަޙީދު ްހަމަ ްދަތުރުކުރިއިރު ްއުނގޫފާރަށް ވަްސކޮެޅއްެގްއަތޮޅު

ްހޮސްޕިޓަލަށް،ް ްދިޔައީމޭ ްއަޅުަގނޑުެމން ްޢަބްދުއްރަޙީމާ، ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފޮނަދޫ ނާޑއި ްއަުޅގަ ތެރޭގައި

ްކަމުނުގޮްސގެްން ްސިޔާސަތު ްސަުރކާރުެގ ްޑޮކްޓަރު ްގައިނީ ްއެތާހުިރ ްއެކީގައި. ްޖަޢުފަރާ ްރައީްސ ްކައުންސިުލގެ އަތޮޅު
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ްދަނީ ްއޭނާ ްގުޅާަފިއްއިސްތިޢުފާދީފައި ްއޭދަފުށިން ްޑޮކަޓަެރއްްނެތް.ްއޭރު ްދިަޔއިުރްނައިފަރުގައި .ްޅ.ްއަތޮޅުްނައިފަރަށް

ްހާލަތުް ްިޞއްޙީ ްރަށްތަކުގައި ްރާއްޖޭގެ ްމި ްވާހަކަ.ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްމިއީ ްނެތް ްޑޮލްކޓަރު ްއޭދަފުށީގައި ްބުނަނީ މި

ނޑަކަށްްނޭނޭގްބަޣާާވތެއްްކަމެްއ،ްއެހެންްވާތެްއްމިއަދުްއޮތްްގޮތް.ްހިތާމަހުރި.ްހިތާމަހުރިްޢިއްޒަތްތެރިްރައީ ްސ.ްއަުޅގަ

ނޑަްށް ްއަުޅގަ ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްނޭނގޭ. ނޑަކަށް ްައޅުގަ ްކަމެއް ްޢީދެއް ްއެހެން ްކަމެްއ، ްވަޙީެދއް ްއަދި ކަމެއް.

ްކަމު ްވެރިކަން ްަމއުމޫނުގެ ްރައީސް ްޖެހޭކަން. ްއެަބ ްރަނަގތަުޅވާން ްކަންކަން ްމި ްއެްއޗަީކ ްވެސް ނުދިޔައިމާްއެނގޭހާ

ްވެރިކަްން ްނަޝީދު ްރައީސް ްއަދި ްބަދަލުކުރީ. ްވެރިކަން ްއެ ްޤަބޫލުކުރެވިގެން ްަކމަށް ްނުޮގއްސި ރަނގަޅުމަގުން

ްމިއަދުް ްއޮްތއިރު، ްބަދަލުވެފައި ްހާލަތު ްމި ްމިއަދު ްގެްނދިޔައީ. ްައޑުއުފުލުމުން ްރައްޔިުތންތަކެއް ްކަމަށް ކަމުނުގޮއްސި

ްާޕޓީތަ ްއެަތްއއެތައް ްއަޑުާނއްސަާވްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޕާޓީތަކުގެ ްމި ްތިބިއިރު ް ްބައިޢަތުހިފައިގެން ްވަޙީދަށް ްރައީސް ކަކުން

ްނޫސްބަޔާންް ްއަދި ްޤަބޫލުކޮށްގެން، ްބަސް ްއެްއގެ ްޓޯޕީ ްއިނގިލިދިްއކުރަްއަވއި ްހައްދަވާފައި ްމިހެން ްގޮތަކަށް ހިތަށްއެރި

ްޤައުމު ްމި ްދަށުން ްލަފާގެ ްއެްޑވަިއޒަރެްއގެ ްދޭ ްއެްޑވަިއސް ްދަތުރުކުރާީތްމެދުވެރިކޮށް ްއޮޑި ްޤައުމުގެ ްމި ްނައު، ގެ

ްހާލުް ްއުޅޭ ްރަްއޔިތުން ްއާބާދީަތކުގެ ްބޮޑެތި ްރާއްޖޭގެ ްިމ ްކަންބޮޑުވަނީ. ްއަުޅަގނޑުމެން ްރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

ްކީްއެވގެންތޯްއޭްމިހެންްމިްވަނީ.ްައޅުަގނޑުމެންނަށްްމީގެްބައްލަަވއިލަްއވާކަށްްވަަޑިއގަްނނަވާކަށްްނުކެރޭ.ްީކއްެވގެންތޯ.

ްބޮޑ2ްްު ްދަންނަވައިލާނަން ްތަކުރާރުޮކށް ްމަންޒަރު. ްއެ ްދިޔަީއ ްއެ ްފެނިގެން ްފުަވއްުމލަކުން ްކުރިން ދުވަސް

ނިކަގަސްދޮުށގައިްއަސުރުމާްުކލައިގެްރީތިްބަގީޗާްެއއްްއޮްތއިރުަގއިްރަސްގެފަންނުަގއިްޮއތީްރަންރީދޫްކުލައިގެްސާލެއްް

.ްމިތާކުްނެތޭްތިްބުނާްިއއްތިހާދެއް.ްމިްާރްއޖޭގެްެއކި،ްަވކިްރަށްތަުކގަިއްފަތުރާފައޭ.ްއެތާުކްނެތޭްތިްުބނާްއިއްތިހާދެއް

ްިސޔާީސް ްއޮތް ްމި ްގެނެއްސަ ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ްބިރުން ްގަންނާކުރައްވާ ްހެދި ްސަބަބާ ްއިއްތިހާދެއް.ްމި ްވިދާޅުވާ ްތި ނެތޭ

ްރައީސް،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވިްއާޔ ްވަނީ ްކަމަށް ނުޑކޮށްލައިފި ނޑުފު ްފު ްނިޒާމު ްވެގެންދާނެްވާދަވެރި ްއަށް ްރާއްޖެ ްމި ދެްނ

ނޑުމެންްފުންކޮށްްވިސްނާންްއެބަްޖެހޭ.ްމިްޤާނޫނުއަސާސީް ގެްރަްޙމަތުންްނަސީބަކުންްމިްއޮތީްهللاގޮތަކާްދޭތެރޭްއަުޅގަ

ްެއއްބަިއވެގެްން ްކިޔަިއގެން، ްެއކީއެަކްއޗެްއ ްޕީ.ޕީ.އެމް ްއާއި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމިއަދު ްތެރޭގައި ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ތަޅުއެުޅވިފަ.

ްވެްސ،ްނޫނި ްބޭފުޅުންނަށް ްއެްމ.ޑީ.ޕީގެ ްތަކުރާުރކޮށް ްއަޅުަގނޑު ްނެތް. ްނައްޓައިެލވޭކަށް ްތަޅު ްޤާނޫނުއަސާސީެގ ްމި އްޔާ

ްބޭފުޅާް ްހުންނެވި ްވެރިކަމުަގއި ްނިޒާމުަގއި، ްވެރިކަުމގެ ްމިއަދު ްއޮތީ ްދަންނަވާލަން ްވެސް ްބޭފުޅުންނަްށ ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ އަދި

ްމި ްބަލާއިރު ްގޮތަްށ ްއެހުރި ްަވގުތުްންްޢަމަލުތައް ްމި ްވެސް ްފިްއޔަކަށް ްވެްސ، ްއަކުރަކަށް ްެއންމެ ޤާނުނުއަސާީސގެ

ްބޭފުޅާް ްހުންނެވި ްެވރިކަމުގަިއ ްގެންަނވަިއގެން ްބަދަލެއް ްނުގެންަނވަްއޗޭ. ްބަދަެލއް ްނުގެންަނަވއްޗޭ. ްބަދަލެްއ މިވަގުތަށް

ްަދއުލަތުގެ ްވިއްޔާ ްަވނީ ްވަނީ ްކަމަށް ްޮގއްސި ްލިބިގެން ްއިތުރަށް ްބާރުތަކެއް ނޑުމެންެގްްއަށް ްއަުޅގަ ްމާދަމާ މާލިްއާޔގައި

ްރީތިް ްރާއްޖޭގެ ްދޭ، ްއެބަ ްދެކެވެމުން ްނޯންނާނެ. ްވެސް ްމިންވަރު ްލާރިއެއްހާ ްބޮޑު ްޚަރަދުކުރާނެ ްޓަކައި ދަރިންނަށް

ްގެންާދް ްމަސައްކަތްކުރަމުން ްިވއްކާލަން ްބަަޔކަށް ްފުރެއްެދވެހީންގެ ްރަށްތައް ްބަެއއް ްއަތޮޅުަތކުގެ ްބޮޑެތި ްހުރި ރަށްތައް

ްނަޝީުދެގް ްަރއީސް ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްފަށައިފި. ްއަޑުިއވެން ްތުންތުންމަތިން ްދިމަދިމާލުން ްެއކިެއކި ްމިއަުދ ވާހަކަ
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ްކަންބޮޑުވުންަތްއް ްމީހުންގެ ްހިގައިދާނެީތވެ، ްނުވަތަ ްހިނގަންފެށީމާ، ްކަންތައް ްުއސޫލުން ްދެންނެވި ްމި ވެރިކަމުަގއި

ްވަޙީުދގެ ްރަީއސް ްއަނެްއކާ ްދެްންްފާޅުކުރި.ްމިއަދު ްދޫކޮށްލަިއގެން ްަބއެްއްބަޔަކަްށްމިގޮތަށް ްއިން ްާރއްޖެ ވެރިކަމެްއަގއި

ބޭނުންވާްފައިސާްހޯދަންްއުެޅފިްކަމަށްްވަނީްވިްއޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް،ްެއއީްމައްަސލަްއެއް.ްެއއީްމަްއސަލަްެއއް.ް

ނޑުމެންެގްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުންްއަޅުަގނޑުމެންްއެބަްޖެހޭްމިްކަންތައްތަކާްދޭތެރޭަގއިްފުންކޮށްްވިސްނަން.ްއަ ޅުގަ

ްއެންެމް ްކުރައްވަނީ ްމި ްޗެލެންޖު ްޤާނޫނަށް ްއެ ްޤާޫނނަށް،ްމިއަދު ްބިލަށް،ްއެ ްސިޔާީސްޕާޓީތަކުގެ ްފޮނުވި ފާސްކޮށްފައި

ދިހަްްސަބަބަކާްހެދި.ްމިއީްދިވެހިރައްޔިތުންްފުންކޮށްްވިސްނަންީވްކަމެއް.ްއެންމެްސަބަބަކާްހެދި.ްތިމާްއަށްްތާއީދުކުރާ

ްހާސްްމީހުން...ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢަލީް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްވެލިދޫ ްގެންޮގސްދެއްވުމަށް، ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ްހިސާބުން ްމި ްހަމަެވއްޖެ. ވަގުތު

ް .`ް ް)ވަގުތުކޮަޅަކށްފަހު( ްދަންނަވަން. ްެއދި ްއަޅުަގނޑު ްވަޑަިއގެންދެްއވުމަށް ްރިޔާސަތަށް އާދެ!ްމުޙައްމަދު

ްަވގުތުް ނޑަެއޅިފަިއވާ ްކަ ްޕީ.ޕީ.ެއމަށް ްތެރެއިން ްވަގުުތގެ ްަކނޑއެޅިފަިއާވ ްވާހަކަދެއްކުމަށް ްބިލަށް ްމި މިހާހިސާބުން

ްއަޙްމަދުް ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްދިއްދޫ ްއަރުވަނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްދިަޔއީ. ްއެ ހަމަވެގެން

ްއުމަށް.ްސަމީރުގެްވާހަަކކޮޅުްކުިރއަށްްގެންދި

ް

ްދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްބަޖެޓުް ްއެ ްފަހުގައި ްފާސްކުރުމަށް ްބަޖެޓް ްދައުލަތުގެ ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްަރއީސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްަރށްްފައިސާްދިނުމަކީ...ްހަވާލުކުރީމާ،ްއެްބަޖެުޓގެްުއސޫލުތަކާްޚިލާފަށްްކަންކަންްުކރަމުންްގެންދާްބަޔަކަށްްއިތު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްގޮތަކަށްް ްކަހަލަ ްދަތިނުވާ ްގެންދިއުމަްށ ްކުރިއަށް ްދެއްކުމަށް ްވާހަކަކޮޅު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންދާ ވާހަކަދަްއކަމުން

ްޢަމަލުތައްްބެހެއްޓުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

ްދެއްެކވުން:ދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަްޙމަދުްސަމީރުްވާހަކަ

ްެއް ްފަހުގައި ްފާސްކުރުމަށް ްބަޖެޓް ްދައުލަތުގެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަން ނޑު ްއަުޅގަ ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްޚިލާފަށްް ްޤާނޫނުއަސސީއާ ްޚިލާފަށް، ްއުސޫލާ ްއެ ްހަވާލުކުރީމާ، ްފާސްކުރުމަށްފަހު ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ބަޖެޓް

ތުރުްއެންމެްފައިސާފޮތްޗެއްްވެސްްހަވާލުކުރުމަކީްެއއީްއެްނމެްރަނގަޅުްގޮތެއްްކަމަކަށްްޢަމަލުކުރަމުންދާްފަރާތްތަކަށްްއި
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ްރާއްޖޭަގިއް ްނުވަތަ ްފަތުރުވެރިން ްގިނަ ްެއއްމިލިއަނަށްވުރެން ްރާއްޖޭގައި ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްނުދެކެމޭ. އަޅުަގނޑު

ްދައްކަނީ.ްއެައރޕޯޓްގެ ްމި ްވާހަކަ ްއަްނނަ ްފަތުރުވެރިން ްްމިލިއަނެއްހާ ްގޮތުަގއި 18.5ްްޓެކްްސގެ ޔޫ.އެްސ18.5ްްނުަވޔަ

ް ްއަދި ްއޮތީ. ްމި ްހަމަޖެހިފައި ްކުިރން ްމީގެ ްގޮތަށް ްނަގާ ްބަދަލުކުރީމާ،31ްްޑޮލަރު ްޑޮލަރަކަށ11.5ްްްޑޮލަރަށް ޔޫ.އެސް

ނަމަ،ްްމިލިއަންްމީހުންްދަތުރަށްްއަރ1ްާބަދަލުވެގެންްއިތުުރވެގެންްމިްއަންނަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ްއަޅުަގނޑުމެންް

ްޭވް ްއެބަ ްއަދަދު ްއެ ްވާނަމަ ްކަމަށް ްއަންނަ ްބިދޭސީން ްސަރުކާރަށ11.5ްްްނުވަރަ ްމި ްޮޑލަރަށް.ްއެއީ ްޔޫ.ެއސް މިލިއަން

މިލިއަންްތިންްސަތޭކަްސަތޭކަްތިރީސްްހާްސ177ްްދޭންޖެހޭްއަދަދެއްތޯ.ްއެްއަދަުދތައްްދިވެހިްރުފިޔާްއަށްްބަދަލުކުރީމާް

ްއަ ްބަޖެޓަށް ްމިދައުލަތުގެ ްއަްށްރުފިޔާ ްފައިސާ ްއެ ްމނުވަތަ ްޚަރަދުކުރުމަށް ްފައިސާ ްއެ ްއިތުރުެވގެންދާިއރު ނެއްާކވެސް

ްބަޖެޓާް ްއޮްތ ްފާސްކޮށްދީފައި ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުްނގެ ްއެހެންީވމާ، ްކަމެއް. ްނެތް ްެފންނަން ްެއއީ ްކޮންކަެމއްތޯ ކުރަނީ

ްނޭނގޭ ްގޮތް ްއަެނއްާކެވސް ްއަތްަމއްޗަށް ްބަެއއްގެ ްޢަމަލުކުކުރާ ްދިނުމަކީްްއެްއގޮތަށް ްފައިސާ ްމި ގޮތެްއަގއި

އެްއގޮތަކަްށވެސްްކުެރވޭނެްކަމެއްްނޫން.ްއަދިްހަމަްމިއާއެކުަގއިްމީގެްފަހަތުންްދެންްއޮތީްސިންގަޕޫރުގެްއާބިޓްރޭޝަްން

ްއަނބުާރް ްފަިއސާ ްޑޮލަރުގެ ްމިލިއަްނ ްސަތޭަކއެއްހާ ްއަށް ްމަތިްނ ްގޮތެއްގެ ްނިންމާ ްއާިބޓްރޭޝަނުން ްނުވަތަ ކޯޓުން

ރަށްްދޭްހިސާބުގަ.ްއެހެންވީމާ،ްހަމަްމިއާއެކުގައިްެއއަރޕޯޓްގެްތަރައްޤީްއަށްްެއްއެވސްްމަސައްކަތެއްްނުކުެރވޭްޖީ.އެމް.އާ

ހާލުގައިްޭރގައިްވެސްްމުޅިްެއއަރޕޯޓްްތޮއްޖެހިފައިްމީހުންްއޮތްއިރު،ްއެްއެއަރޕޯޓުންްދަުތރުކުރެވޭނެްނިޒާމުަތއްްވެްސް

ް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްފެއިލްވެފަ. ްޓޫރިސްޓުންްއޮތީ ްނުވަތަ ްގެނައުމަްށްޓަކައި ްބިދޭސީން ްއޮތްއިރު ްހާލަތެއްގައި އެފަދަ

ްއިބްރާހީމްްއިންޓަރނޭޝަނަލްް ްމާލޭްއިންޓަނޭޝަނަލްްނުވަތަ ްއެންމެްމުހިއްމުްއެއްްަމގަކީ ރާއްޖެްައއުމަށްްޓަކަިއްއޮތް

ްއެބަ ްހދ.ގަިއ ްމިއަދު ްހިތަށްއަރާ ްހަމަ ްއަޅުަގނުޑ ްބުނާއިުރ، ްކަމަށް ްއިންޓަރނޭޝަނަލްްްއެއަރޕޯޓް ްހަނިމާދޫ އޮތޭ

ޑޮލަރަށްްބޮޑުކުރާއިުރ،ްއިބްރާހީމްްނާޞިރުްއިންޓަރނޭޝަނަލްްއަންނ31ްްައެއަރޕޯެޓއްްވެސް.ްހަމަްމިދެންނެވިްގޮތަށްް

ްދަނީ.ް ްހަމައަށް ްރިސޯޓާ ްދަތުރުކުރައްވާފަޭއ ްއެއަރޕޯޓުން ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްހަނިމާދޫ ްހަމަ ފަތުރުވެރިޔާ،

ްލާ ްއެްއެހެންކަމަށްވަންޏާ ްވެސް ްއެއްެޗއް ްލިބޭ ްއެއަރޕޯަޓށް ްއިންޓަރނޭޝަބަލް ްހަނިމާދޫ ްހަމަ ްދަށުން ްޤާނޫނުގެ މަރުކަޒީ

ނުޑަގއިްެއކަންްކުެރވޭނެްގޮތްަތކެއްްއޮންނަންޖެހޭްއެބަ.ްއެހެްނވީމާ،ްހަމައެކަނިްމިްއެއަރޕޯޓަށޭްކިޔާފަިއް 31ްހިސާބުގަ

ްނަގާ ްއެއަރޕޯޓަށް ްމި ްހަމައެކަނި ްއަތުން، ްމީހެއްގެ ްބޭނުންހާްޑޮލަރު ްމީހުން ްއެ ްބަޖެޓަށް ްދައުލަުތގެ ްހަމައެކަނި ަފއި،

ްބަދަލުކޮްށ،ް ްކަންކަން ްުދަވހަކުން ްއަންނަ ްސަރުކާރެްއ ްޒިންމާދާރު ްނޫން. ްކަމެއް ްރަނގަޅު ްދޫކޮށްލުމަކީ ްހަދާކަށް ގޮތެްއ

ނަގަިއގެން.ްއަދިްމިކަހަލަްޓެކްސްގެްިނޒާމުްރަނަގަުޅކުުރމަކީްއެއީްވަރަށްްމުހިއްމުްކަެމއް.ްމިްދައުލަތްްހިންގޭނީްޓެްކސް

ނޑަށްް ްއަުޅގަ ްކުރާކަށް. ްމިކަން ްނެތް ްވިސްނުމެއް ްމީހުންގެ ްމި ްއެހެންނަމަވެސް ްތަރައްީޤކޮށްގެން. ްއިތުރަށް ޓެކްސްތައް

ްނަތީޖާއަކާް ްއާޚިުރަގއި ްއެހެންނަމަވެސް ްގޮތް. ްވަމުންދާ ްމި ްތެރޭގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްމިއަދު ްކަމަކީ ްހިނިއަންނަ އެންމެ

ްދާ ްއެތިފަހަރެްއްހަމައަށް ްބާރަށް ްވަރަށް ްއެއްފަރާތުްނ ނުޑގައި ްކޮ ްވަީޙދުގެ ްފުރަގަސްދީފަިއ ްއެންމެންވެސް ްއެ ންވާއިރު

ްބޭނުންވަނީް ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްފެންނަނީ. ްމި ްތަން ްފިރުމައިލާ ްފަރާތުން ްއަނެއް ޖަހާފައި
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ްބޭފު ްޕާޓީތަުކގެ ްތިއްބެވި ްބައިޢަތުހިފަިއެގން ްރަނގަޅަށްްސަރުކާރުަގއި ްމަޤާމުތައް ްހުރި ްދީފައި ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ުޅން

ްކަމުނުދާް ްވަޙީދު ްމިއަދު ްގޮްސ ްބޭނުންކުރަްއވަމުން ްކުރައްވާަފއި، ްމިކަން ްރަނަގަޅަށް ްނިކަން ބޭނުންކުރައްވާަފއި،

ްރަ ްިޢއްަޒތްތެރި ްނުކުެރއޭ. ްކުާރކަށް ްކަމެއް ްައޅާކަށް ްފިަޔވަޅެްއ ްދޭތެޭރގަިއ ްވަޙީދާ ްދަންަނވަްންވާހަކަދަްއކާއިުރ އީސް.

ްަދއްާކއިރު،ް ްވާހަކަ ްއެ ްިކާޔފައި ްަޙއްޤުަގއޭ ްރައްޔިތުންގެ ްދެކޮޅަށް ްވަޙީދާ ްމީހުން ްއެ ްބައެޭކ. ްފިޑި ްވަރަށް ބޭނުންވަނީ

ްއެަބް ްހުށަހެޅިފައި ްެވއްޖެ ްދުވަސްތަކެއް ްމިހާ ްމަޖީލީހަށް ްޢިއްޒަތްެތރި ްމި ްވެސް ްބޭނުން.ްމިއަދު ްދަންނަވަން އަޅުަގނޑު

ްނެ ްއިތުބާރު ްހައްލުީވއޭ.ްއޮތް ްމިކަން ްއޭރުން ްނިންމާލަން. ްއެކަން ްކެިރވަަޑއިގަންަނވަްނވީނޫންތޯ ްަމއްސަލަ. ތްކަމުގެ

އެހެންނަމަވެސްްއެްބޭފުޅުންެގްއެްކެރުމެއްްނެޭތްއިނގޭތޯ.ްއެހެންވީމާ،ްަރއްޔިތުްނގެްބޮުލގަިއްތަފާއްެޔއްްޖަހާްގޮތަކަްށް

ްވާހަ ްކުރާެންކަމެއްްނެތް.ްިޢއްޒަތްތެރިްނުވަތަްރަްއޔިތުންނަށްްއޮުޅވާުލމަށްްޓަކައިްމި ްއެކަން ކަތަްއްމިޮގތަށްްދައްކާފައި

ްސަރުކާރަކަްށ،ް ްއޮތް ްއަިއއްސަ ްގޮތެްއަގއި ްނާޖާއިޒު ްާޚްއޞަކޮށް ްއަދި ްސަރުކާރަކަށް ްެނތް ްޒިންމާދާރުކަމެއް ރައީސް.

ްހޯދައިދިް ްއިނާޔަތެއް ްމިފަދަ ްެއްއގޮތަކަްށވެްސ ްސަރުކާރަކަށް ްއޮތް ްައއިއްސަ ްާތއީދުކުރާްބަޣާވާތަކުން ްއަޅުަގނޑު ނުމަކީ

ނުޑްތާއީެދއްނުކުރަން.ްުޝކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރައީްސ31ްްކަމެއްްނޫން.ްއެހެންކަމުންް ޑޮލަރަށްްބޮުޑކުރުމަކަށްްއަުޅގަ

ްދެއްވިްފުރުޞަތަށް.ް

ް

ްމަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ނޮޅިވަރަމުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައް

.ްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިްތަމްސީލުވަމުންދާްމަންޒަރުތައްްފެނުނީމާްހަމަްވަރަށްްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް

ްރިވާކުރައްވާަފއިާވް ްބުޚާރީ ްއިމާމް ްކިބައިން ްއަލްސަޖާނީގެ ްޙަޖަރު ްއިބްނު ްލިބޭ. ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޢިބްރަތްތަކެއް ގިނަ

ްހަރަކު ްއެްއ ްގަޔަށް ްމުއުމިނެްއގެ ްޮއވޭ ްމާނަިއަގއި ްއެހެންވީމާ،ްޙަދީޘްފުޅެއްގެ ްނުޖަހާނޭ. ްކަްއޓެއް ްފަހަރަކު ްދެ ން

ްވާހަަކްދަންނަވާލީ.ްއާދެ!ްކޮންމެއަަކްސް ނުޑްމި ްއަުޅގަ ްފަހަރު ްެއއް ްއަިދވެސް ނޑު ްައޅުގަ ްގޮތުން ހަނދާންކޮށްދިނުމުގެ

ްމީހުންގެ ްއެ ނޑެއް ްއިލޮށިގަ ްފޭހުނު ްއަށް ްއަމިއްލަ ްމީހުން ްއެ ްބަޔަކު ްފެންނަނީ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް އަމިްއަލްްމިއަދު

ް ްޣަޤީޤަތުގައި ްކަންބޮުޑވަނީ ްއަޅުަގނޑު ްމިއަދު ްތަން. ްހެރިގެންދާ ްއިންތިޚާބަށ2113ްްްލޮލަށް ްރިޔާސީ ްައހަރުގެ ވަނަ

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްކަމަށް ްވާަދކުރާނެ ްވެސް ްއިން ްޑީ.އާރު.ޕީ ްއިންތިޚާބުގަިއ ްމި ްތިބީ. ްމި ްައޅުަގނޑުމެްނ ތައްޔާުރވެގެން

ްމިއަދު ްއިޢުލާންކޮށްފަ. ްބޮޑުްްއޮންނާނީ ްއެންމެ ްގޮތުން ްއޮތް ްބެހިފައި ްފިކުރުތައް ްސިޔާސީ ްރާއްޖޭެގ ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

އަދަދެްއގެްއަޣްލަބިއްޔަެތއްްޮއތްްޕާޓީްއަކީްމޯލްޑިވިއަންްިޑމޮކްރެޓިކުްޕާޓީ،ްއެމް.ޑީ.ޕީ.ްމިްފިކުރުްމިްއޮތީ.ްދެންްއޮތްް

ްނިސްބަތް ްޕާޓީައކަށް ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއޮތީ ްމި ްގޮުތގައި ްޕާޓީއެްއގެ ްފިކުރު.ްދެން ްނޫުކލައިގެ ްޑީ.އާރު.ީޕގެ ވަަނ3ްްވާ

ްގެންގުޭޅްޕާޓީ.ް އަށްްމިްއުޅެީންސިޔާީސްޕާީޓތަކުގެްދަފްތަރުތަކުންްބަާލގޮުތގައިްޕީ.ޕީ.އެމް.ްނޫނީްމެޖެންޓަރ،ްމިްކުލަ

ް ްމިއީ ްކަންބޮޑުުވމަކީ، ްބޮޑު ްއެންމެ ްައޅުަގނޑުގެ ްކޮންމެއަކަސް 2ްްއާދެ! ްތެރެއިން ްފިކުރ3ްެފިކުރުގެ ްއްވަނަ

ްޕާޓީތަެކއްް ްއަދަދެްއގެ ްގިނަ ްވަރަށް ްކަމަށް ްއޮތް ްާރއްޖޭަގއި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްމިއަުދ ްބޭނުން އުފަންވުމުގެ
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ނިޑވަުޅަގއިްައޅުަގނޑުމެންނަށްްހުށަހެޅިފައިްމިް ނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާްެމންބަރުންްއެބަްދެކިަވޑަިއގަންަނވާ.ްމިްދަ

ްބައިނަ ްދިވެހިާރްއޖޭގެ ްައކީ ްމައްސަަލ ްެއްއގެްވާ ްބިދޭީސ ްފަސިންޖަރެއްގެ، ްކޮންމެ ްފުރާ ްބަނދަރުން ްވަިއގެ ލްއަްޤވާމީ

ް ްެނގުމަކ31ްްްީއަތުން ްޓެކްސްތައް ްބޭުނންވާ ްޓަކައި ްތަރައްޤީކުރުމަށް ްޤައުމު ްދަންނަވަންތޯ. ްާވހަކަ. ްނަގާ ޑޮލަރު

ްރަ ްފުއްދުންތެރި ްއަދި ްެނގެންޖެހޭނެ. ްެޓކްސް ްކަމެއް. ްތާއީދުުކރާ ްއެކަަމކަށް ްއިޖްތިމާޢީްއަޅުަގނޑު ްފަރާތުން ްއިޔތުންގެ

ޢަދާލަތުްޤާއިމުކުރުމަށްްޓަކައިްޤައުމުގެްތަަރއްޤީްއަށްްބޭނުްނވާްކަންކަުމގަިއްހިއްސާްވެސްްވާންޖެހޭނެ.ްއެހެންނަމަވެްސް

ްވަރަށްް ްއަކީ ްދާއިރާ ްފަތުރުވެިރކަމުގެ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްފެންނަނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްވިސްނާލީމާ ްމެދު ްމިކަމާ ފުންކޮށް

ްވަނީ.ްއިލާސް ްމި ްނެގިފައި ްޓެްކސްތައް ްގިނަ ްވަރަށް ްއިން ްދާއިރާ ްފަތުރުވެރިކަުމގެ ނޑުމެްނގެ ްއެްއ.ްއަުޅގަ ްދާއިރާ ޓިކު

ްކުރިންް ްމާ ްދައުލަތުން ްވަީނ ްމި ްބަދަލުތަްއ ްބައެއް ްގެެނވޭނެ ްގޮތުން ްއިދާރީ ްެނގިއިުރގަިއ އެޓެކްސްަތއް

ްފަތުުރވެރިކަ ްރާއްޖޭގެ ްކަމެއްްއެއްބަްސެވވަަޑއިގެންފަ.ްމިސާަލކަށް ްެއއް ްތެެރއިން ްބަދަުލތަކުގެ ްގެނެވުނު ުމެގްސިނާޢަތަށް

ްނެގޭް ްކުރިން ްމިއީ ްދިޔައީ. ްބަދަލުކޮށްގެން ްނިޒާމުތައް ްޮގތަށް ްނޭގޭނެ ްޓީ.ޖީ.އެސްޓީ ްތަޢާރަފުކޮށް، ްޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ މިއީ

ްފަތުރުވެރިކަުމގެ ްގޮތަކަށް ްނެގޭނެ ްކުލި ްބިމުން ްއެއްކޮށް ްނެގުމާ ްޓެކްސް ްމި ްނޫން. ްކުްށޔަށްްްޓެކްސެއް ސިނާޢަތުގައި

8ްދީފައިްހުރިްރިސޯޓުތަކާއިްެގސްޓުހައުސްތަކުންްދައުލަތަށްްލިބޭްއާމްދަނީްބަދަލުވެގެންްިދޔައީ.ްކުރިންްއެނދުންްނެގޭް

ްމިއަހަރުެގް ްއޮތީ ްއެްއބަސްވެފައި ްއޭރު ްބިނާކޮށް. ްމައްޗަށް ްނިސްބަތެއްގެ ްބޭނުންކުރާ ްއެނދު ްއޮންނަނީ، ްމި ޑޮލަރެއް

ް ްގާތްަގނޑަކަްށ ްދެންނެިވ ްމި ްހިސާބުގައި ްެއކަނ8ްްިމިދަކާ ްމަްއޗަށް ްކުީލގެ ްނެގޭ ްބިމުން ްދެން ްއުަވއިލާފައި ޑޮލަުރ

ްބޮުޑކުރާނީޭއް ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަދަދު ްެނގޭ ްގޮތުަގއި ްޓީ.ޖީ.އެްސ.ޓީގެ ްގެންދާނީ. ްކުރިއަށް ްކަންތައްަތއް ބަރޯސާވެގެންނޭ

ްއެއ11ްްް ްކުރިން ްއެއްބަސްވުންަތކަކީ ްމި ްމިއަދު ްވެގެންދިޔަީއްޑޮލަރަށް. ްނަތީޖާއަކަށް ްކަންތައްތައް. ްހުރި ބަސްވެފައި

ފަތުރުވެރިކަމުގެްސިނާޢަުތގައިްމަސައްކަތްކުަރއްވާްބޭބޭފުޅުންްމިްސިނާޢަތުގެްތެރޭގައިްހަދަްނޖެހޭްއެގްރީމެންޓުތަކާްއަިދް

ްޔަޤީންކަމުް ްދެއްވި ްމި ްަދުއލަތުން ްމިކަން ްެއްއބަސްވުންތަުކގައި ްެވވުނު ްއެކު ްބޭފުޅުންގެްކުންފުނިތަކާ ްއެ ްސަބަނުން ެގ

ް ްކުރިއަށް، ްއަހަރެއްގެ ްއެަތްއ ްެއގްރީމެންޓުތަކަކީ ްދެންނެވި ްމި ްހިމެނިފަ. ްހުރީ ްވާހަަކތައް ްމި 1ްއެގްރީމެންޓުތަުކގައި

ް ްާއ2ްްއަހަރު، ްކުއްލިައކަށް ްދައުލަތުން ްހުއްާޓ ްއެގްރިމެންޓުތަެކއް. ްހުންނަ ްތައްޔާރުކުެރވިފައި ްކުިރައށް އަހަރުގެ

ް ްއަސަރުތަްއްޒާތްޒާުތގެ ްނޭދެވޭ ްވަރަށް ްއަްށ ްާދއިރާ ްފަތުރުވެރިކަމުގެ ްވެްސ ްޙަޤީޤަތުގައި ްތަޢާަރފުކުރުމަކީ ޓެކްސްަތއް

ް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްކަމެއް. ްބޮޑަްށ2113ްްކުރާނެ ްއެންމެ ްފައިސާ ްއިންތިޚާބަށް ްރިޔާސީ ްއަހަރުގެ ވަނަ

ްދާއިރާަތކުން.ްާއދެ ްލިބޭ ްފައިސާ ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްދެްއޯތްްހޭދަކުރައްވަނީ ްއިން.ްިވސްނަވަްނވާނެ !ްފަތުރުވެރިކަމުެގްދާއިރާ

ްމިއީް ްލޮޅުންތަކަށް، ްއަންނާނެ ްއިޤްތިޞާދަށް ނޑުމެްނގެ ްއަޅުގަ ްސަބަބުން ްބަދަލުތަކުގެ ްގެނެޭވ ްމިގޮތަށް އެޑްހެުކކޮށް

ްޑރ.ްވަޙީދަށް ްޕީ.ޕީ.އެމުން ްޓަކައި ްޭބނުމަށް ްސިޔާސީ ްކަމެއް.ްމިއަދު ްވިސްނަންޖެހޭނެ ްއެްއޗެިހްްއަޅުަގނޑުމެން ވަރަށް

ްކަންތައްތަްއް ްގިނަ ްވަރަށް ްކަމުނުދާ ްވެިރކަމުަގއި ްވަޙީދުގެ ްޑރ. ްވެސް ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްގެންދެވީ. ްއެ ވިދާޅުވަމުން

ްމެ.ް ްހުރި ްއެބަ ްެވސް ްކަންތަްއތަކެއް ްއެަތއް ްސުވާލުއުފެދޭ ްގޮތުަގއި ްވަޑަިއގެންނެވި ްވެރިކަމަްށ ްއަދި ްހުރި. އެބަ
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ްހަ ްޤައުުމގެ ްލޯމަރާލަިއގެންްއެހެންނަމަވެސް ްަކންތައްތަކަށް ްގިނަ ްވަރަްށ ްއަުޅަގނޑުމެން ްޓަކައި މަޖެހުމަށް

ްމަޖިލީހަށްް ްމި ްެއއް ްމައްސަލަ ްނެތް ްއިތުބާރު ްޑރ.ްޖަމީލުގެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ކެތްކޮށްލަިއގެން،ްމިތިބީ.ްއެެހންނޫންނަމަ

ް ްމަނިކުފާނު ްާތއީދުކޮްށގެން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރޫުހން ްހިތާއި ްއެހެންްތާވަލުކުެރވުނީމާ ްހަމަ ްއަދި ބޭރުކޮށްލާެނނޫންތޯ.

ްވެްސް ްިމއަދު ްަކންތައްތަކެއް ްއެަތއްއެަތއް ްހުރި ްމުައއްސަސާަތކުަގއި ްފުލުހުންގެ ްސިފައިންާނއި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްހުރި.ް ްއެބަ ްތެޭރގައި ްޑީ.ާއރު.ޕީގެ ްެވސް ްިވސްނުން ްހައްލުުކރެވޭނެ ްކަންަތއްތަްއ ްއެ ްއެނގޭ. ްއެބަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްުކަޑްއެހެންނަ ްވެސް ްއެއަްށވުރެ ްމަސްދުވަސް. ްހަ ްއެންމެ ްއޮތީ ްއިންތިޚާބަށް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވަގުތު ްމި މަވެސް

ްއެންމެް ްހަލަބޮލިކޮށްލުމަކީ ްަޤުއމު ްތެޭރގައި ްމުއްދަތުގެ ްމަސްދުވަސް.ްއެހެްނވީމާ،ްއެ ްއޮތީ.ްފަސްވަަރކަށް ްމި މުއްދަތެއް

ްހަ ްނުދެކެން. ނޑުމެން ްައުޅގަ ްކަމަކަށް ްކަެމއް ްެއއީ،ްއެދެވޭ ްވެރިކަން. ްވެސް ްހަދާފައި ްގޮތެއް ްކޮންމެ ްމިއާއެކު މަ

ްދައުލަތް.ް ްދިވެހި ްބޮޑު ްމާ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެއަްށވުރެ ްނޫން. ްކަެމއް ްބޭނުންވާނެ ްއިެރްއގައި ްެއްއވެސް ޑީ.އާރު.ޕީން

ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްެވސް ްވުރެ ްިރާޔސަތަށް ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުންގެ ްރާއްޭޖެގ ްދިވެހި ްޤައުމު. ނޑުމެންގެްދިވެހި ްއަޅުގަ ނަށް

ްރިޔާސަުތް ްސަބަބުން ްނިންމުމުގެ ްނިންމާ ްަމޞްލަޙަތުގައި ްޤައުމީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެހެްނވީމާ، ްބޮޑު. ޤައުމު

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްގެއްލުނަްސ، ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްބާރު ްެއއް ްދައުލަތުގެ ްިދވެހި ްަވކިެވވަަޑިއގަތަސް، އަޅުަގނޑުމެންނާ

ްމަޞްލަޙަތުގައި ްޤައުމީ ްމިއަދުްްނިންމާނީ ްއެހެންނަމަވެސް ްސާބިތުކޮށްދީފަ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއޮންނާީނ ްއެކަން ކަންކަން.

ްވަރަށްް ްމިއަދު ްއެްއޗަކީ ްއެނގޭ ްއަޅުަގނޑަށް ްވާހަކަުފޅުދެއްެކވީމާ ްމިތާނގައި ްބޭފުޅުން ްބަެއްއ ްޖަޒުބާތުެވގެން ކުޑަކޮށް

ްވާހަކަ ްއެގޮތަށް ްޖަޒުބާތުގައ ްއެ ްދަނީ. ްމި ްޯގސްވަމުންނޭ ްވާނެްކަންތައްތައް ްޤައުމަށް ްމި ްސަބަބުން ެދއްެކވުމުގެ

ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެް ްއޮތް ްއެަބ ްފަރާތުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްކޮށްދެްއވަންާޏ ްކަމެއް ްޤައުމަށް ްމި ްނޯންނާނެ. ރަނގަޅެއް

ްތަންތަނގާއިް ްއެކި ްކަުމނުދަންޏާ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްއެހެންވީާމ، ްލައްވާފަ. ްމިތަނަށް ްވޯޓެއް ްނެތްކަމުގެ ްއިތުބާރު

ްއޮންނަް ްއައިސް ްތަނަށް ްބަދަލުަގިއްމި ްޑިސްކްރިމިނޭޓުކުރަްންމަސައްކަތްކުރުމުގެ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަްއވައްޖަހަމުން

ްއަޅުަގނޑުމެންް ްިއންތިޚާބަކަށް ްއަވަހަށް ްދެން ްަވކިކޮށްފަިއ، ްވަިކކުރަްއވާނީ. ްަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްތެރެއިން ނިޒާމުގެ

ްވެރިކަް ްމީރުކަންްދާންވީ.ްއެހެންނަމަވެސް ްބައިއެިޅގެން،ްބޯކިބަލުގެ ްބޯކިބަލުން ްވެސް ްޕާީޓއަށް ްތިއްަބވަިއގެން،ްއެ މުގައި

ްކޮްން ްރޮނުގގެ ްކެރެންވީ ްފިސާިރ ްއެހެންވީާމ، ްކަމަކީ. ްކަންޮބޑުާވ ްއަޅުަގނޑު ްމީ ްއެްއޗެތިވިާދޅުާވތީ ްތިބެ ލިބިގެން

ް ްދެން ްޖެހިލައިެގން ްރަނގަޅަށް ްފަރާތަކަށް ްއެ ްޖެހިލާނީ. ްނެތްްފަރާތަކަށްތޯ ްޕާޓީަގއި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ކުރިއަށްދާންވީ.

ް ްއެކު ްވަޙީދާ ްޑޮކްޓަރު ްފިކުެރއް ްކޯލިޝަެންއ2113ްްއެްއވެސް ްކުރިއަށްދާކަށް. ްއިންތިޚާބުަގއި ްރިޔާސީ ްައހަރު ވަނަ

ްކޯލިޝަނެްއްހެދު ްއެްއކޮށް ްއެމް.ޑީ.ީޕއާ ްފިކުރެއް ްެއއްެވސް ްނެތް ްޕާީޓގައި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްވެސް.ްއަދި މުގަިއްހަދާކަށް

ްމަދުް ްތިބި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވެސް. ްހެދުމުގައި ްޯކލިޝަނެއް ްއެކު ްޕީޕީއެމާ ްފިކުރެއް ްެނތް ްތެރޭގައި ްޕާޓީ ްއަދި ވެސް.

ްފެންވަުރގަިއް ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްބަެއއް. ްގިނަ ްވެއްެޖއްޔާ ްަބއެްއ ްގިނަ ްމީސްކޮޅެްއ، ްމަުދ ްވެއްެޖއްޔާ މީސްކޮޅެއް

ްއިރާ ްއިންތިޚާބަށް ްރިޔާސީ ްމިއިންްއަޅުަގނޑުމެން ްގޮތުަގއި ްނުުކންނާނީ.ްއެއީ،ްައޅުަގނޑުމެްންޤަބޫލުކުރާ ދަކުރެްއވިްއޔާ
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ްއެހެންްމަޞްލަޙަތުތަކެއްްމިއަދުް ްއިތުރު ްަޤއުމީްމަސްލަޙަތަށްްވުރެ ްތެރޭަގއިްވެސް ްޕާޓީއެްއގެްމަޞްލަޙަތުތަކުގެ ކޮންމެ

ނޑުމެންްޙަޤީޤަތުގައިްބޭނުްނޭވްހުރިކަންްރައްޔިތުންނަށްްއެނިގ،ްހާމަވަމުންްމިއަދުްމިްދަނީ.ްއެހެންވީމާ،ް ިމއަދުްއަުޅގަ

ްޖީ.އެސް.ީޓް ްބޭނުންވޭ. ްޓެކްސްނެެގން ްވެސް ްާއމްދަނީން ްބޭނުންވޭ. ްނެގެން ްޓެްކސް ްތަރައްޤީކުރަން. ރާއްޖެ

ނޑާލުމުގެް ްކަ ްޑިއުޓީ ްމުދާތަކުން ްއިމްޕޯޓް ްގެނެވޭ ްއަށް ްާރއްޖެ ްބޭނުންވޭ.ްއަދި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެވސް ރެގިއުލޭުޓކުރެވެން

ްމުޙައްމަދުްސަބަބު ްރައީސް ްއަުޅަގނޑަކީ ްބޭނުންވޭ. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްފަސޭހަކަން ްލުއި ްލިބެންޖެހޭ ްރައްޔިތުންނަށް ން

%ް ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްމީހެއް ްތާއީދުކުރި ްއަްށ،111ްްނަޝީދަށް ްއެޖެންޑާ ްއިޞްލާޙު ްއެމަނިކުފާނުެގ ައޅުަގނޑު

ްއަުޅގަް ްތާއީދުކުރަން. ްއަށް ްއެޖެންޑާ ްއިޞްލާޙީ ްއޮތްްއިޤްތިޞާދީ ްމިއަދު ްހާލަތު ްއިޤްތިޞާދީ ްޤައުމުގެ ްމި ނޑުމެން

ްއަާޅް ްއިނގިލި ްވިންުދގައި ްއިޤްތިޞާުދގެ ްނުވަތަ ްަބލައިލީމާ ނޑުއަަޅއި ްކަިށގަ ްރަނގަޅަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ މިންވަރު

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްޓެކްސްތައް ްއާ ްއެހެންވީމާ، ްހާލަތު. ްއޮތް ްއިޤްތިޞާދު ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއެނގޭނެ ެގްއޮބާލީމާ

ތެރެއަށްްތަޢާރަފުކުރަންްމީްހަމަްވަރަށްްމުހިއްމުްކަމެއް.ްަދންނަވަންތޯްޖީ.އެމް.އާރަށްްމާޭލގެްަވިއގެްބަނދަރުްދިނުން،ް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް ްނޫން. ްވެސް ްކަމެއް ްތާއީދުކުރި ްކަމެްއ. ްާތއީދުކުރާނެ ނޑު ްައުޅގަ ްއިެރއްަގއި ްއެއްެވސް މީ

ްބައިނަލް ްރާއްޖޭގެ ްތަރައްޤީކުރަން.ްޤަބޫލުކުރަން ްޖެހޭކަން ްއެބަ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަނދަރު ްބަނދަރު،ްމައި ްަވއިގެ އަޤްވާމީ

ްއަިދް ްޤަބޫލުކުރަން. ނޑު ްއަުޅގަ ްވެސް ްނެތްކަން ްދަުއލަތުގައި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްތަނަވަސްކަން ްމާލީ ްކުރެވޭނެ އެކަން

ް ްތަރައްޤީކުރުމަކީ ްމިތަން ްތެރެއިން ްއިްނވެްސޓްމަންޓު ްޑައިރެކްޓް ްައޅުަގނޑުްފޮރިން ްވެސް ްަކމެއްކަން ރަނގަޅު

ްނެތްް ްކޮރަޕްޝަން ްިއވެުލއޭުޓކޮށްގެން ްރަނަގޅަށް ްބިޑަކުން ްރަނގަޅު ްފެންނަ ްފުށް ްދެ ްބޮޑު، ްހާމަކަން ޤަބޫލުކުރަން.

ްއެީއް ްކުްއޔަށްދިނަކަސް ްބަަޔކަށް ްބޭރު ްެއއަރޕޯޓް ްތެރެއިން ްއުސޫލުތަެކްއގެ ްކަހަލަ ްފަިއދާވާނެ ްަރއްޔިތުންނަށް ގޮތެްއގައި

ްމީހުން،ްއަ ްވާހަކަދެްއކި ްެތރެއިން ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްއޭރު ްދަންނަވަންތޯ. ްނޫން. ްކަމެއް ްކަންބޮުޑވާ ްެއކަމަކާ ޅުަގނޑު

ޑޮލަރުްނެގޭތީްބޮޑުވެެގންްވާހަކަދެއްެކވިްބޭބޭފުޅުނ28ްްްއެއަރޕޯޓްްތަރައްޤީކުރުމަށްްަޓކައިްފީއެއްްނެގޭްވާަހކަްދެއްީކމާް

ްގޮތްްޑޮލަރުްނަގާތ31ްްީމިއަދުްމިތާނގަިއް ނޑުްމިްދަންނަވަީންމިއީްއެންމެްރަނގަޅު ުކޑަެވގެންްވާހަކަދަްއާކތީްއަުޅގަ

ް ްމީހުންނަށް ްއެ ްިއއްޔެ 28ްްބާވާއޭ. ްބޮޑުވިއޭ. 25ްްޑޮލަރު ްމިއަދު ްއެހެންނަމަވެސް ްއާދެ! ްއ31ްްެޑޮލަރު ޑޮލަރު

ް ްމި ްކަހަަލ ްާރއްޖެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްދަންނަވަންތޯ ްނުވި. ްބޮޑެްއ ްހުރިްބޭފުޅުންނަކަށް ްއެބަ ޕްރޮޑެކްުޓ،

ްހުރި،ް ްއެބަ ްޕްރޮޑެކްޓު ްމި ްކިރިބަތީގަ. ްރަށްރަށުގަ. ްކަހަލަ ްސީޝަލް ްބަެއއް ްއެްފރިކާގެ ްރަށްތަުކގަ. ކެރޭބިއަންގެ

މެލޭޝިޔާގެްފަތުރުވެރިކަންދަީންފުޅާވެ،ްތަރައްީޤވަމުން.ްއަިދްރާއްޖެްއިންްނުލިބޭްއެތައްްޚިދުމަތްތަކެއްްމިްތަންތަނުންް

ްހު ްއެބަ ްއަުޅަގނޑުމެންނަްށްލިބެން ްމިއަދު ްޓަަކއި ްކުރިއެރުވުމަށް ްފަތުުރވެރިކަމުގެްސިނާޢަތް ރިމެ.ްއެހެންވީމާ،ްރާއްޖޭގެ

ްަބޔަކަށްް ްެއއްވެސް ްދުނިޔޭގެ ްތަނެްއކަްނ ްކޮން ްއަކީ ްިދވެިހރާއްޖެ ްއަކީ ްއިއްޔެ ްޮގންޖެހުން. ްގިނަ ްވަރަށް ްހުއްޓޭ އެބަ

ްފަތުރުވެރި ްމަޑުމަޑުން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއޮްއވާ ްނޭނގި ްވޭތުވެދިޔަ ްއަިއސް ްފިރުކެމުން ްދާއިރާގައި އަހަުރ41ްްކަމުެގ

ދުވަހުގެްތެރޭަގއިްހޯދިްކާމިޔާބީްއެއްެވސްްވިސްނުމެއްްނެތި،ްއަޅުަގނޑުމެންްރެޔާއިުދވާުލގެްތެރޭގައިްހަލާކުކޮްށ،ްތަޅަިއް
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ްތަ ްދެމެހެއްޓެނިވި ްބަދަލުގައި ްއޭެގ ްއެހެންނަމަވެސް ްހަމަކުރެވިދާނެ. ްބިމާ ްައޅުަގނޑުމެްންސުންނާފަތިކޮށް ްއެއް ރައްޤީ

ްމަސައްކަތްނުކުރެިވއްޖެްއޔާް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްުކރިއެރުވަން ްދާއިރާ ްމި ްގޮތުަގއި ްދެމެހެއްެޓނިވި ނުކުރެއްިވއްޖެްއޔާ،

ްއިޤްތިޞާދީް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްެއއީ ްހުންނެިވޔަސް، ްރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާކަުމގައި ްބޭުފޅަކު ްކޮންމެ މުސްތަޤްބަލުގައި

ް ްޢަބްދުްމާހިރެއް ްކަމަށްވާ ްިދވެހިރާއްޖޭެގްهللا ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއަދި ްިވޔަސް، ްކަމަށް ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު ޔާމީން

ްއަިދް ްިވޔަސް، ްކަމުގައި ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމަސައްކަްތކުރަްއވާ ްހޯދައިދެއްވަން ްފުދުންތެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް

ްކަމުގައި ްޢަލީ ްތަސްމީނު ްއަޙްމަދު ްލީަޑރު ްޕާޓީގެ ްެއްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްގޮުތގައި ްޤަބޫލުކުރެވޭ ނަޑށް ްއަުޅގަ ވިޔަސް

ްވިސްނުމުގެް ްސިޔާސީ ްޖެހޭ ްއެބަ ްމިއަދު ްެއހެންވީމާ،ްޤައުމު ްއޮވެގެން. ްސަލާމަތުން ްޤައުމު ްވެރިކަންކުެރވޭނީ ބޭފުޅަކަށް

ްމި ްއެހެންވީމާ، ްިވސްނަން. ްިވސްނުން ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްމަޞްލަޙަތުގައި ްޤައުމީ ްނަގާަފއި ްއަޅުަގނޑުމެން އަދުްތާކިހާ

އަޅުަގނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭްޙަޤީޤަތަކީްމިއަދުްޕީ.ޕީ.އެމަކަށްްޑޮކްޓަރުްވަޙީދެއްްވެސްްަކމަކުނުދާނެ.ްއެއީ،ްޑޮކްޓަުރް

ްބޭފުޅުންނަކަށްް ްއެ ްއެހެްނނަމަވެސް ްވަޙީދު، ްޑޮކްޓަރު ްމިއަުދ ްވަޑައިުނގެންނެވީމަ. ްފަހަތަށް ްޕީ.ޕީ.އެމްގެ ވަޙީދު

ްޑޮކްޓަް ްަބއިަތްއްކެރިވަަޑއިުނގަންނަވާނެ ްބޯކިބަލުގެ ްލިިބވަޑަިއެގންފައިވާ ްއެ ްދޫޮކށްލައްވާފަިއ، ްސަރުކާރު ްވަޙީދުގެ ރު

ްނޫންޯތް ްއުޅޭ ްއެބަ ްީމގަިއ ްއެހެންވީމާ، ްަވޑަިއަގންނަވާކަން. ްއިންތިޚާބަިއގެން ްނުކުެމވަަޑއިެގން ދޫކޮށްލައްވާަފއި

ްކަންކަ ްސުވާލުއުެފްއދޭނެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްކަންބޮުޑވަނީ.ްއިޚްލާޞްތެރިކަމާ ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންވެގެްނ ން.

ްހޯދައިދޭންް ްފުދުންތެރިކަން ްޢާއްމު ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޭޖގެ ްދިވެހި ްބަލައިލާއިުރގައި ްޖުމްލަކޮށް އެހެންވީމާ،

ް ްރާްއޖޭގައި ްދިވެހި ްޙަޤީޤަތުގައި ްމިއަދު ްޖެހޭ. ްއެބަ ްގެންގުޅުމުގ211ްްެއަޅުަގނޑުމެން ްމީހުން ްއަުޅަގނޑުމެން ރަށުަގއި

ްކުދިކުިދް ްހިނގާ. ްއެބަ ްޚަރަދުތަެކއް ްިރކަރަންޓް ްއަދަދެއްގެ ްގިނަ ްވަރަށް ްރާއްޖޭަގއި ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ސަބަބުން

ްއޮފީސްަތކާއިް ްއަތޮޅު ްނިާޒމުތަކާއި ްތަޢުލީމުދެވޭނެ ްއަދި ްމަރުަކޒުަތކާ، ްޞިއްޙީ ްހޮސްިޕޓަލްތަކާއި ްކުދިކުދި ރަށްރަށުގައި

ްާގއިމު ްއެއްެޗއް ްހުރިހާ ްމި ްތަރައްީޤްކައުންސިލްތަކާ ްއާއި ްއާބާދީ ްޮގތުން ްއުސޫެލއްގެ ްއެހެންވީމާ، ްޓަކައި. ކުރުމަށް

ްޓަަކއިް ްކަންތައްތަކަށް ްުހރިހާ ްމި ްބޭނުންވޭ. ްރާއްޖޭަގއި ްައޅުަގނޑުމެންެގ ްމިއަދު ްިނޒާމުތަކެްއ އެއްފަްސކުރެވޭނެ

ް ްހެދީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްބަޖެޓެއް ްއަމާޒުކުރެިވގެން ްމުސްތަޤްބަލަށް ްދުރު ްރާސްތ2118ްްާވިސްނާފައި ްއަހަރުގަ.ްމެދު ަވނަ

ްބަޖެޓުތަުކަގިއް ްމި ްއެކުަލވައިލިން. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަޖެޓުތަކެއް ްރާސްތާ ްދުރު ްހެދީ. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބަޖެޓެއް

ްޓަކަިއް ްހާސިލްކުރުމަށް ނޑުަދނުޑތައް ްލަ ްއެ ްަކނޑަެއޅިން. ނޑުަތކެއް ނޑުދަ ްލަ ްތަރައްޤީގެ ްބޭނުންވާ ހާސިލްކުރަން

ް ްސުންގަޑިތަެކއް ްގޯލްތަކުެގްބޭނުންވާ ްޑިވެލޮޕްމަންޓް ްމިލޭނިއަމް ްއަކީ ްދިވެހިރާއްޖެ ނަޑއެޅިން. ްކަ ނޑުމެން ވެްސްއަޅުގަ

ނޑުމެންްހާސިލްކުރަންްބޭނުންވިްގިނަްކަންަތއްތައްްިމއަދުްހާސިލްކުރެވިަފިއވާްޤައުެމއް.ްއެހެންނަމަވެސްް ތެރެއިންްއަުޅގަ

ްހުރި ްމަޝްރަޙު ްސިޔާސީ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއެބަްްދަންނަވަންތޯ ްކަންބޮޑުވާން ްވަރަށް ނޑުެމން ްއަޅުގަ މިންވަރުން

ނޑުމެްނނަށްްއެބަްފެނޭ.ްދަންނަވަންތޯް ނޑުމެންގެްިޞއްީޙްދާއިރާގެްޚިދުމަތްްފަތިކޮށެމުންދާކަމީްމިއަދުްއަޅުގަ ޖެހޭްއަޅުގަ

ްބަލިތައް.ްޖުޒާމް ްކަހަލަ ްބަލިބަލި،ްމެލޭރިޔާ ްނައްތާލެވިފަިއވާ ްތެެރއިން ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްބަލިތައް.ްްކުރިން ްކަހަލަ ބަލި
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ްޢިއްޒަތްތެރިް ްދަނީ. ްމި ްޢާއްމުަވމުން ްތެރޭަގއި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްމިއަދު ްޓީބީ ްނުގުޑާ ްބޭހަށް ްބަލިތައް ްކަހަލަ ޓީބީ

ްއެހެންވީމާ،ް ްހުރި. ްއެަބ ްކަންޮބޑުވުްނތައް ްމި ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ. ްބޭފުޅެްއ ްއުުޅއްިވ ްދާއިާރގަިއ ރައީސަީކްޞިއްީޙ

ްކޮން ްއިތުރަށްްދައުލަތަށް ްއިން ްދާއިާރ ްފަތުރުވެިރކަުމގެ ނޑުމެންނަށް ްައުޅގަ ްބޭނުންވެއްޖެްއޔާ ްއާްމދަނީ މެހެން

ްނޫންް ްއެއް ްވާހަކަ ްމަސައްަކތްނުކުރާނެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްލިބޭތޯ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްެއއްެޗއް ްއަދި ސްކްީއޒްކޮށްލަިއގެން

ް ްިލބޭ ްިމގޮތަށް ްއެހެންނަމަވެސް ްދަންނަވަނީކީ. ްމި ްރިކަރަންްޓްއަޅުަގނުޑ ްނެތް ްއެްއ ްމާނަ ްެއއްެވސް ްއަީކ ފައިސާ

ްބޭނުންވޭް ްޑީ.އާރު.ޕީން ްނުކުަރން. ްތާއީދެއް ްޑީ.އާރު.ޕީން ްވާތީ ްކަމަށް ްއެްއޗެއް ްހޭދަކުެރވޭ ްގޮުތގައި ޚަރަދެއްގެ

ްހިން ްމަޝްރޫޢެއް ްތަރައްޤީގެ ްޓެކްސަކީ ްކޮންމެ ްޖައްސާފަިއްނަގާ ްބުރައެއް ްރައްޔިތުންނަްށްއިތުރު ގުމަށްްއަޅުަގނޑުމެން

ނޑުމެންގެްރައްޔިތުންގެްދިރިުއޅުމުގެްފެންވަރަށްްއެްކަމަށްްއައީްކޮންް ޓަކައިްނެގޭްފައިާސއަކަށްްވާްންއެބަްޖެހޭ.ްއަޅުގަ

ނޑުމެންް ްއަުޅގަ ްޔަޤީންކުަރންބޭނުންވާ، ްއަޅުަގނޑުމެން ްބޭނުންވާ، ްއަހަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެީއ، ބަދަލެއްތޯ.

ްކަމުގަް ްކަެމއް ްބޭނުންވާ ްފައިސާްކަށަވަރުކުރަން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ްބޭނުންވޭ. ްދަންނަވާލަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ އި

ްކުރެވޭނީް ްފައިސާތަްއްހުސްވީމާ،ްދެން ްމި ްތެރޭަގއި ްދަތުރުކުރެްއވުމުގެ ްރަށްރަށަށް ްރާއްޖޭގެ ްމާދަމާ ނެގިދާނެ.ްނަގާފައި

ލައްކަްރުފިާޔ8ްްއްްއެޅެންްއޮންނަްރަށަށް،ްލަްއކަްރުފިާޔްދީފައިްފާލަމ3ްެލައްަކ،2ްްކޮންްފައިދާްއެއްތޯ.ްއެހެްނވީމާ،ް

ްޚަރަުދް ްތެރެއުން ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްތަން ްބޮޑު ްމާ ްަޚރަދަށްވުރެ ްފާލަމުގެ ްެއއްކަލަ ްފާލަމެްއްއެޅީމާ ްޮގސް ޚަރަދުކޮށްގެން

ްޤަބޫލުކުރަންް ްެވސް ނޑު ްައޅުގަ ްިނޒާމުަގއި ްހިންގުމުގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްދަނީ. ްމި ްބޮޑުެވގެން

ްމަނިކުފާނަކަށްް ްއެ ްހުްނނާނެ. ްދަތިތަކެއް ްވަޙީދު ްޑޮކްޓަުރ ްހުންނާނެ. ްދަިތތަކެއް ްނިޒާމުަގއި ހިންގުމުގެ

ް ްމައުމޫނުގެ ްރައީސް ްމަސައްކަތްކުަރްއވާަކން. ްއެކު ްމަނިކުާފނާ ްއެ ްޓީމެއް ްއެލީޓް ްރާއްޭޖގެ 31ްލިބިވަޑައިުނގަންނަވާނެ

ްދައުލަތުަގއި ްތެޭރގަިއ ްމުއްދަުތގެ ްިދގު ްކަހަލަްްއަހަރުގެ ްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްިތއްެބވި ްަތޖުރިބާލިބިވަޑަިއގެންފައި ިތއްބެިވ

ްގެންނެވިް ްމަނިކުފާނު ްެވގެްނދިޔަ.ްއެ ްސައިޑްލައިން ްވަރަްށްބޮޑަށް ްވެރިކަުމގައި ްނަޝީދުގެ ްމުޙައްމަދު ްރައީސް ގޮތަކަށް

ޖަމާޢަްތްެއއްކޮށްލެްއވީ.ްއެްމީހުންނާްްދެންްދިވެހިރާއްޖެްއިންްލިބެންްހުރިްއެންމެްރަނގަޅުްގްރޫްޕްއޮފްްމީހުންްގެަނއީ.

ްޑޮކްޓަރުްވަޙީދަށްް ްއެއަްށވުރެްތަޖުރިބާްމަދުްބޭފުޅުންކޮޅެއް އެްއކޮށްްމަސައްކަތްކުރަމުންްގެންދިޔައީ.ްއެހެންވީމާ،ްއަދި

ނުޑމެންްވެސްްޤަބޫލުކުރަމޭ.ްވެރިކަމުގެްދަތިތައްްއެ ބަްހުރިކަްންލިބިވަޑަިއގަތީ.ްއެހެންވީމާ،ްިމްތަޖުރިބާްނެތްކަންްއަޅުގަ

ވެސްްޤަބޫލުކުރަން.ްއެހެންނަމަވެސްްމިއަދުްޕީޕީއެމަށްްޑޮކްަޓރުްވަޙީދުްމާްބޮޑުްބޭފުޅެއްްގޮތުގައިްފެނިަވޑަިއގަންނަވާީތް

ްވަަޑއިގެންެނވިއިުރގަިއް ްވެިރކަމަށް ްވިދާޅުވީ ްނޫންތޯ ްސަޢީދު ްޙަސަން ްޮޑކްޓަރު ްަހއިރާންވޭ. ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ވަރަށް

ްއަ ްވަޙީދުގެ ްހުރިްޑޮކްޓަރ ްއެބަ ްވާހަކަތައް ްމި ްރިކޯުޑަގިއ ްެއކަންޏޭ. ްޓޯޕީއާ ްއަނބިކަބަލުންނާިއ ްހުންނެވީ ރިހުަގިއ

ްއަޅުަގނޑަށްް ްޖެހިލުންވާކަން ްދެކެ ްވަޙީދު ްޑޮކްޓަރު ްޕީ.ޕީ.ެއމުން ްމިއަދު ްއެހެންވީމާ، ްފެންނަން. އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ްފެްއޓެވީ ްވާހަކަދަްއކަން ްޕީޕީއެމުން ްމޭރުމުން ްމި ްޑީ.އާރު.ޕީންްފަހާގަކުރެވުނީ ްބަލާއިރުަގއި ްޖުމްލަކޮްށ ްއެހެްނވީމާ، މާ.

ްނުވޭް ްޖެހިލުމެއް ްޑީ.އާރު.ޕީ ްވެސް. ްދެކެ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްނުވޭ ްޖެހިލުމެްއ ްޑީ.އާރު.ޕީ ްވެސް. ްދެކެ ްޕީޕީއެމް ްނުވޭ ޖެހިލުމެއް
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ނޑުމެންެގްޑޮކްޓަރުްވަޙީދުްދެކެްވެސް.ްރިޔާސީްއިންތިޚާބުަގއިްައޅުަގނޑުމެންްނުކުންނާނަންްއިރާދަކުރަްއވި ްއޔާ.ްއަުޅގަ

ްުއއްމީދުކުރަނީް ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ްުއއްމީދުކުރަނީ، ްމި ްައޅުަގނޑުމެްނ ްއަދި ްޮއންނާނެ. ްވޯޓުކަރުދާްސކޮުޅގަިއ ނަން

ްބައިޢަތުހިފައިގެންދާނެކަން.ް ްބަަޔުކ ްގިނަ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްުބރުގައި ްެދވަނަ އިރާދަކުރެްއިވއްޔާ

ްވިސްާނވަ ްޓެކްސްްއެހެންވީމާ، ްނޫން. ްކަމެއް ްދެކޮޅުހަދާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއަކީ ްޓެކްސް ްއަކީ ްނުކުތާ ަޑިއގަންނަވާ

ްކަންބޮުޑވަނީް ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫނޭ. ްކަމެއް ްދެކޮޅުހަދާ ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްދިނުމަކީ ްުކްއޔަށް ްއެއަރޕޯޓް ނަގަންޖެހޭނެ.

ންޏަކަށްްދިނީމާްވެސްްއަޅުަގނޑުމެންްއެކަމަާކްއެއަރޕޯޓްްދިންްގޮތާ،ްޖީ.އެމް.އާރަށްްދިނީމަ،ްނުވަތަްއިންޑިޔާގެްކުންފު

ް ްމި ްނުކުރަން ްޤަބޫލެއް ްައޅުަގނޑުމެން ްނަހަދަން. ްސަލާމަތ21ްްްދެކޮޅެއް ްސިލްާމއި ްޤައުމުގެ ްޤަރުުނގައި ވަނަ

ްއަުޅަގނޑުމެންް ްމިއަދު ްަކމެއް. ްމި ްނުކުރަން ްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނޑުެމން ްކަމަކަށް. ްެގއްލޭނެ ްުކއްޔަށްީދގެން އެއަރޕޯެޓއް

ނުޑްމި ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއޮްނނަޖެހޭނެ ްޤައުމުގައި ނޑުމެން ްައޅުގަ ްފުރުޞަތުތައް ްހުޅުވާލެވިަފއިވާ ްއަށް ްވިޔަފާރި ނިވަން

ްއިންވެސްޓަރުންް ްފޮރިން ްބޭރުން ްފަހިވާނީ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފުރުޞަތުތައް ްމި ްވިޔަފާރީގެ ްމިނިވަން ޤަބޫލުކުރަނީ.

ްއައިމާ ްއިްނވެސްޓަރުން ްފޮރިން ްބޭރުން ްވަސީލަތްތަާކިއްްއައިމާ. ްއިންސާނީ ްހުރި ްތެޭރގަިއ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ިމއަދު

ްއާް ްޤައުމަށް ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްއެއްކޮްށގެން ްކެޕްޓަލާ ްގެންނަ ްބޭފުޅުން ްއެ ްއަދި ްއޮްތްލޭންޑާ ްތެރޭގައި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްނޯހައު ްޓެކްނިކަްލ ްނޭނގޭ ނުޑމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއޭރުން ްލިބިގެންދާނެ. ްފުރުޞަތުތަްއ ައޅުަގނޑުމެންނަށްްްވަޒީާފގެ

ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް ްފަންޑުން ްުކވޭތު ްހަމައަށް ްމިއަދާ ްޓަަކއި ްތަރައްީޤކުރުމަށް ްެއއަރޕޯޓް ްއެހެންވީމާ، ލިބިގެންދާނެ.

ްއަިދވެސްް ްއެހީތައް ްދީލަތި ްބޭފުޅުންގެ ްއެ ްއަޚުން. ްމުްސލިމް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްެވްއދެއްވި ްއެހީތަކެްއ ްދީލަތި ވަރަށް

ް ްއަޅުަގނޑުމެންެގްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބޭންކުން ްިޑވެލޮޕްމަންޓު ްއިސްލާމިކު ްނުވަަތ ްފަންޑުން ްކުވޭތު ލިބިގެންާދނެ.

ްޢަބްދު ްމައުމޫނު ްއަލްއުްސތާޛު ްރަީއސް ްފަިއސާދެއްވަނީ ްއަށް ްތަރައްޤީ ްކުަރއްވާީތީކްهللاްޤައުމުގެ ްރައީސްކަން ގަްއޔޫމު

ްރައީސުލްުޖމްހޫރިއް ްނަޝީދު ްުމޙައްމަދު ްއަލްފާޟިލް ްނޫން.ްއަދިްނޫން.ްރައީސް ްވެސް ްިއންނެވާތީކީ ްަމގާމުަގއި ޔާކަމުގެ

ްއިްނނަވާތީކީްވެސްްނޫން.ްެއއީ،ްއަޅުަގނޑުމެންނަކީްިއސްލާމީް ްއެްމަގާމުގައި ްމަނިކު ްޙަަސން ްވަޙީދު ްޑޮކްޓަރު ރައީސް

ްއޯގަނަިއޒޭޝަން ްވާތީ. ްކަމަްށ ްއެއް ްބަިއވެރި ްހިއްސާާދރެއް، ްއުއްމަތުގެ ްިއސްލާމީ ްވާތީ. ްކަމަށް އޮފްްްދައުލަތެއް

ްަޤއުމަްށް ްެއއް ްތެރެއިން ްޤައުމުެގ ްދެ ްމުސްލިމު ްަސއްތަ ްއިން ްސައްތަ ްހިމެނޭ ްކޮންފަރެންްސގަިއ އިސްލާމިކު

ްައޅުަގނޑުމެންނަށްް ްއެހެްނވެގެްނ، ްވާތީވެ. ްކަމަށް ްއަޚުން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޭބފުޅުންނަކީ ްެއ ްވާތީެވ. އަޅުަގނޑުމެން

ް ްމީހެއްެގ ްވަިކ ްީމ ްފޯރުކޮށްދެނީ. ްއަހަރެްއެގްއެހީތެރިކަން ްއެތަްއ ްސަތޭކަ ްައށް ްމީ ްނޫން. ްކަމެްއ ްލިބޭ މޮޅުކަމަކުްނ

ނުޑމެންނަށްްލިބޭްފައިދާތަކެއް.ް ްއަުޅގަ ނޑުމެންްފުރިހަމަްމުސްލިމުންގެްގޮތުަގއިްިމްޤައުމުަގއިްތިބީތީ ްއަުޅގަ ތާރީޚުގައި

ްއަޅުގަް ްބޭފުޅަކަށް ްވަކި ްމެޑަލް ްފައިދާގެ ްލިބޭ ްފަންޑުން ްކުވޭތު ްމިއަދު ްވަިކްއެހެންވީމާ، ްފައިދާ ްއެ ްނާރުވާނަން. ނޑު

ްނުވަތަް ްރަސްގެފާނަށް. ްދަރުމަވަންތަ ްކޮށްދެއްވި ްިއސްލާމު ްދިވެހިރާއްޖެ ްއަރުވާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްއަރުވަންޏާ މީހަކަށް

ްެއްއް ްއާމްދަނީ ްލިބޭ ްައޅުަގނޑުމެންެގްޤަުއމުވީމާ ްަޤއުމަކަށް ްއަށް.ްއެއީ،ްއިސްލާމީ ްބަުރބަރީ ްޔޫސުފުލް އަބުލްބަރަކާތުލް
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ްއެބަްްކަމަށް ްރެވެނިއު ްއިތުރު ްދައުލަތަށް ްތަރައްޤީކުރަންޖެހޭ. ްއެއަރޕޯްޓ ްއެހެންވީމާ، ްޤަބޫލުކުަރނީ. އަޅުަގނޑު

ްތެރޭަގިއް ްދުވަސްތަުކގައި ްވޭުތވެދިޔަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްވިސްނަިއވަަޑއިގަންަނވާ ްއެހެންނަމަވެސް ގެންނަންޖެހޭ.

ތްނުފޯރާްދަރަޖަްއަށްްއިތުރުވެގެންްހިނގައްޖެ.ްމުދަލާއިްޚިދުމަތުގެްއިންފްލޭޝަންްނުވަތަްމުދަލާއިްޚިދުމަތުގެްތަކެތީްއަ

ްތައުލީމީް ްޚާއްޞަކޮށް ްބިކަހާލުގަ. ްވަރަށް ްތިބީ ްރައްޔިތުން ނޑުމެްނެގ ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްސަަބބުން ްދިއުމުގެ ްމަްއޗަށް އަގު

ްރައީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަމަށްްވާނަމަ ްބަލައިލިފި ްޓީަޗރުންނަށް ްެއއްެގްދާއިރާަގއިްމަސައްކަތްކުރާ ސް،ްމިނިވަންްމުއައްސަސާ

ްތެޭރގަިއް ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްވާހަކަަތއް ްމިއަދު.ްމި ްީޓޗަރެްއެގްމުސާރަ ްކުޑަ ްވުރެ ްއަށް ްމުސާރަ ްލިބޭ މަސައްކަތުމީހަކަށް

ްސަރވަންޓުންނަށްް ްސިވިލް ްއަޅުަގނޑުމެންެގ ްމިއަދު ްއެހެންނަމަެވސް ްވެސް. ްއެކަކު ްނުދައްަކއޭ ްކާކުތޯ؟ ދެއްކީ

ްެގްބަލައިލާއިުރގަ ްމީހުންގެ ްއެ ްމަތިވެއްޖެ. ްއިންފްލޭޝަން ްނޫން. ްބޮޑުވީީކ ްމުސާރަ ްލިބޭ ްސަރވަންޓުންނަށް ްިސވިލް އި

ްދަނީް ްއެހެރަ ްފެންވަރު ްދިރިއުުޅމުގެ ްމީހުންގެ ްއެ ްމަދުވެއްޖެ. ްއަދަދު ްއެްއޗެހީގެ ްގަނެވޭ ްއިން ްމުސާރަ ްގެންދާ އަށް

ްހައް ްކަންތައްތައް ްމި ްދަށްވަމުން. ްދަށްވަމުން، ްޕާީޓއަކުންްދަށްވަމުން، ްެއއްވެސް ްއަިދވެސް ްވިސްނުމެއް ލުކުެރވޭނެ

ނޑުމެްނގެ،ް ްއަުޅގަ ްވިސްުނން ްއެބަްނެރެންޖެހޭ.ްއެބ2113ްްަބުނެދިނީކީްނޫން.ްއެ ްއަހަުރގެްރިޔާީސްއިންިތޚާބަށް ވަނަ

ްގޮސް ްފަތިކޮށެމުން ްޚިދުމަތްތަކުގެ ްދާއިރާގެ ްޞިއްޙީ ްފަދައިން ްދެންނެވި ްއަޅުަގނޑު ްކުރިން އެންމެްްހާމަކުރަންޖެހޭ.

ނޑުްެއްދާއިރާައކަށްްނިސްބަތްވާްާދއިރާަގއިްެވސްްޑިސްޕޮސިބަލްްއަްނގިްއެްއޗެތިްއޯމޯލަިއގެންްދޮެވގެްން ފަހުންްއަޅުގަ

ދެވަނަްފަހަރަށްްބޭނުންކުރާްދަރަޖަްއަށްްޞިއްޙީްދާއިާރގެްިޚދުމަތުގެްފެންވަރުްދަށްެވއްޖޭ.ްއެހެންވީމާ،ްމިްކަންަތއްތަާކް

ްއަޅުަގނޑުމެން ްކަންތައްތައްްްއަޅާލަން ްމި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްފެންނަން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްކަންތައްތައް ްމި ްޖެހޭ. އެަބ

ނޑުމެންނަކަްށް ްއަުޅގަ ްޤައުމު ްމި ްނޫނީ ްހައްލުކުެރވިގެން ްކަންތައްތައް ްމި ްޖެހޭ. ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެްނނަށް ހައްލުކުރެވެން

ްޢިއްޒަތް ްނުކުރެވޭނެ.ްދެން،ްވިސްނައިަވޑަިއގަންނަވާނެ ްޓެކްްސްސަލާމަތެއް ްއާއި ްއާމްދަނީ ްރައީސް.ްއަުޅަގނުޑމެން ތެރި

ްއިޤްތިޞާދީް ްއިޞްލާޙީ، ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްގޮތުަގއި ްޤަޫބލުކުރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްގާިއމުކުރެވިގެން ްއެކަނި ްނިޒާމެއް ނެގޭނެ

ބިލެއް.ްްއެޖެންޑާްނުނިމޭ.ްރައީސްްނަޝީދުގެްއިޞްލާޙީްއެޖެންާޑގެްތެރޭގައިްހިމެނެނުްއާބިޑްރޭަޝންްބިލެއް.ްބިމާްބެހޭް

މުދާްތައްޞަރަފުކުރެވޭނެްއެތައްްގޮތްތަެކއްްހިމެނޭްބިލުތަކެއްްހިމެނުނު.ްއެްބިލުތައްްމިްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހަށްްއައިމާް

ްބިލުތަކެކޭ.ް ްލާދީނީ ްއެއީ ްހުރި ްއެބަ ްވިދާުޅވެފައި ްރިކޯޑުގައި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްބޭުފޅުން ްވާހަކަފުޅުެދއްެކވި އޭރު

ށްްވަނީްކިހިނެއްެވގެންތޯ؟ްއެހެންނަމަވެސްްމިްމަޖިލީހުގައިްެއްވާހަކަތައްްެއގޮތަށްްދެއްެކވިްއާބިޑްރޭޝަންްލާދީނީްކަމަކަ

ް ްތެދުވެވަަޑިއގެން ްމިއަދު ްއަތުނ31ްްްބޭބޭފުޅުން ްއެްއގެ ްފަތުރުވެރި ްކޮްނމެ ްފުރާ ްއިން ްރާއްޖެ ްައޅުަގނޑުެމންގެ ޑޮލަރު

ޑޮލަރުްނެގުންްލާދީނީްކަމަކަށ25ްްްލަދުގަންނަނީ.ްއިއްޔެްްނުވަތަްބިދޭސިއަކުންްއަތުންްނަގާްވާހަކަްދެއްކީމަްައޅުަގނޑު

ް ްިމއަދު ްެއއ31ްީވެފައި ްނުވިސްނެނީ.ްްޑޮލަުރްނެގުން ްހަމަ ނޑަށް ްކަމަކަްށްވާޭންގޮތެްއްއަުޅގަ އެހެްނވީމާ،ްިމީއްދީނީ

ްވެސްް ްރީތިކޮށް ްކިތަންމެ ްައޅުަގނޑުމެންނަްށ ްވާހަކަތައް ްމި ްކަންތައްތައް. ްވިްސނަންޖެހޭ ްމިއަދު އަޅުަގނޑުމެން

ްހަކުރުް ްރީްއޗަށް ްވަރަށް ްދެްއކިދާނެ. ްދެވިދާނެ.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަޅުަގނޑުމެނަށް ްވެސް ްމީރުކޮށްފައި ލާފައި
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ްއޮތް ްަޙޤީޤަތް ްކަންކަމުގެ ނޑުްްއެހެންނަމަވެސް ްއަޅުގަ ްއެނގެނީގޮތް ްމި ްވިސްނާލީމާ ްެވސްްް.މެންނަށް އަޅުަގނޑު

ްހަމަ ްޤަބޫލުކުރަންް،ޤަބޫލުކުރަން ްރަނގަޅަށް ްް.ވަރަްށ ްދައުލަތުގެ ްެދކޮޅުދިެވހި ްމިޚަރަދުަތއް ނީ.ްއުޅެްނުޖެހިގެން

ްއެކަް ްކަރަންޓު ްައޅުަގނޑުެމންގެ ްމީމުސާރަދޭއިރުަގއި ްހުްސވޭ. ނަޑކަށް ްާގތްގަ ްެވސްްްއުންޓު ްއެންމެން ނޑުމެން އަުޅގަ

ްމާތް ްބޭނުންވަނީ، ްދަންނަވަން ްއެހެންނަމަވެސް ްޙަޤީޤަތެއް. ްވޭުތވެދިަޔްهللاޤަބޫލުކުރާ ްވާގިފުޅުން ްއިރާަދފުޅާއި ގެ

ްއަށްްލިޭބްެއްއޗެއްްއިތުުރވާްކަމަށްްހަަމގައިމުްްރަނަގޅުވާންްފަށައިފި.ްމީރާދުވަސްކޮުޅގެްތެޭރަގއިްއިޤްިތޞާދުްކުަޑކޮށްް

ްތަފާސް ްކޮމިޓީްވެސް ްމާިލއްޔަތު ްދައްކާ. ްެއބަ ްބަލަްްހިސާބުތަކުން ްހިސާބުަތއް ްލިބޭ ނޑުމެންގެްއިއަށް ްއަުޅގަ ލާއިުރގަިއ

ްއިތުރުވާ ްއާމްދަނީ ްއެބަްދައުލަތުގެ ްދައުލަތަށްްކަމަށް ްއާމްދަނީްދައްކާ.ްއެހެންނަމަވެސް ްކޮންމެ ނޑުްްލިބޭ އަކީ،ްއަުޅގަ

ްއެބަްމުފީދާްޝިފާޤު ްތަންޮކޅު ްއެއް ްްއެއްބަސްވާ ްއޮތް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްމެދު ްދެއްެކިވްފުވައްމުލަކު މެންބަރު

ްވާހަކަފުުޅގަ ްނޫން. ްެއއްބަހެއް ނޑު ްައޅުގަ ްޖަޒުބާތަކަށް .ް ްލިބޭްއެހެންނަމަވެސް ްމިގޮތަށް ްޤަބޫލުކުރަން ނޑު އަުޅގަ

ްއަޅުަގނޑުމެންރިކަ ްޚަރަދެއް ްކޮންމެ ްޚަރަދެއްްް،ރަންޓު ްކޮންމެ ްއިތުރު ްލިބޭ ްގޮތުގައި ްއާމްދަނީ ައޅުަގނޑުެމންނަށް

ްކެމްޕޭނަށް ްދަތުރުފަތުރުކޮށްގެން ްްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ްނޫން. ްކަމެއް ްއެދެޭވ ްއެންމެ ްހުސްކޮށްލުމަކީ ޤައުމުގެްޓަކައި

ްބިލްުޑކުރަން ްއިރާަދކުރެއްްރިޒަރެވއް ްމިއަދު ްިރޒަރްވްޖެހޭ. ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކިރިޔާ ވިްއާޔ

ްދައުލަތުެގްް.ސަލާމަތްކުރެވުނީ ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްސަބަބުްނ ްޯވޓުގެ ްއެ ްދެއްަވއިގެން. ްވޯޓެއް ްރިޔާސަތުން މަޖިލީހުގެ

ނޑުމެންނަށްްސަލާމަތްރިޒަ މަސްދުވަުހެގ3ްް.ްުދވަހުގެްއިމްޕޯޓުމަސ3ްްކުރެވުނީ.ްމިްޤައުމުަގއިްނެތޭްމިއަދުްރވްްއަުޅގަ

ްނެތް.ް ްޤައުމުގައި ްމި ްރޯގާއިމްޕޯޓު ްތަނެއްގަިއްްފާނެއް،ްޒަލްޒަލާތޫއެއް،ްބަލިމަޑުކަމެއް،ްްމާދަމާ ްބޮޑު ެއއް،ްދުނިޔޭގެ

3ްއެއްްފެށިއްޖެްއޔާްއަޅުަގނޑުމެްނގެްދިވެހިްރައްިޔތުންނަށްްބޭނުންވާނެްއަސާސީްޚިދުމަތްތައްްފޯރުވައިދޭންްްހަނގުރާމަ

ްއިމަސް ްނެތްދުވަހުގެ ްރަީއސް.ްްމްޕޯޓު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަނީ ނުޑްމި ްއަުޅގަ ނޑުމެންްާވހަކަ ްއަުޅގަ އެހެްނވީމާ،ްމިއީ

ް ްނޫންބާއޭ؟ ްކަންތައްތަެކްއ ްއަޅުގަްވިސްނަންޖެހޭ ްވާހަކަމިއަދު ްކުލަކުލައިން ނނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ޑުެގްދެްއކިދާނެ.

ްކުލަް ްފިޔާތޮށި ްްވިސްނުން ްއަނބުރައަްށ ްފަށުވިއިވެސް ްރަންްތަެކއްބަސްްލާފަިއ ްޮއްއސާލެވިދާނެ. ްކުލަްމިތަނަށް ްރީނދޫ

ްނުކުތާ ްބޭނުންވާ ްދަންނަވަން ްއަޅުަގނޑު ްއެހެްނވީމާ، ްދެއްކިދާނެ. ްވާހަކަ ްއެ ްައޅުަގނޑަށް ްވެސް ްމިއަދުްްއިން އަީކ،

ް ްފެހިއަޅުަގނޑުމެން ްކުްވިސްނަންވީ ްހުދު ްކުލަިއންނޭ. ްރަތް ްހުދާކުލައިންނޭ. ްރަތާއި ްފެްއސާއި ްް،ލައިންނޭ. 3ްމި

ނޑުމެންގެްމިްވިސްނުންްސީދާކުލައިންނޭްައޅުަގނޑުމެންްިވސްނަންވީ.ްއޭރުންނޭްއަ ުކރެވޭނީ.ްއޭރުންނޭްމިްޤައުުމެގްުޅގަ

ްސަލާމަތްއިޤްތި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމާޞާދު ްޤައުުމ ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ްްކުރެވޭނީ. ްވަޙީދަށްބޮޑޭ ްރައީސް

ްކުރީވުރެ ްައޅުަގނުޑމެން ްއެހެންވީމާ، ްދެންނެވިް. ނޑު ްއަޅުގަ ްވެސް ްމަްދުވަހު ްޤައުމީ ްވޯޓުލީ.ްޞްފަދައިން ލަޙަތުގައި

ްތަފާުތވުްނތަކާއެހެ ްޚިޔާލު ްންވީމާ، ްހުެރއްޖެއްޔާްމި، ްުނކުރަންްް،ކަންކަން ްޤަބޫލެއް ްގޮތަކަށް ްެއްއވެސް ނޑު އަުޅގަ

ްމައްސަލަ ްނިޒާުމގައި ްޝަރުޢީ ްނެތްްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްްއެއް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްވަރަށްަކމަކަށް. ްނިޒާމުގައި ގިނަްްޝަުރޢީ

ްއެބަ ްސުްމައްސަލަތަކެއް ްޚާއްޞަކޮށް ްވަރަށްހުރި. ްމަރުޙަލާތަކުގައި ްކޯުޓގެ ްއެބަްޕްރީމް ްކަންބޮޑުވުންަތއް ރި.ްހުްބޮޑެތި
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ްޤަބޫލުކުރާ ްމިްއަޅުަގނޑު ްއެޑްެރސްްގޮުތަގއި ްރަނގަޅުް،ކުރެވޭނެކަންތައްތަކަކީ ްއަދި ކުރަންޖެހޭނެްރަނަގޅުކުެރވޭެނ

ްއަކަންކަން ްކުރާކަށް ްއެަކން ްމީޑިއާގަް.ްއެހެންނަމަވެސް ްނުވޭ ްބޭުނމެއް ނޑެއް ްދައްކަިއގެންްއިޅުގަ ްވާަހކަ ްއިްމީޑިާއގަް.އެ

ްވާހަކަދެްއކި ްއަުޅގަޔައެ ްބައްދަލުވުްނތަކެއް ްމަޝްވަރާ ްނެރެވޭނެ ްނަތީޖާ ްނެތް. ްކަމެއް ްވާެނ ްބޭނުންވޭ.ްަކސް ނޑު

ްމަޝްވަރާކޮްށގެން ނޑު، ްއަުޅގަ ްއުސޫލުން ްމިމަޝްވަާރގެ ްކަންތަްމެްނނަށް ްއެބަހައްތަކަށް ްގެންނަން ޖެހޭ.ްްްއލުތަކެއް

ްނަމަވެސް ްނަގަިއގެން ްމައްސަލަތައް ްނެތް ްއިތުބާރު ްބޭބޭފުޅުންގެ ްއެ ްނުވެއްޖެްއާޔ ްެއކަން ްތެރެއިންްްއެވަރުން ނިޒާމުގެ

ް ްއެބަްހައެކަންކަން ްނިޒާމުގެްއްލުކުެރވެން ްކުރާނީ ްބޭްޖެހޭ.ްއެކަންކަން ްބޭރުންްްރަކުންތެރެއިން.ްނިޒާމުން ނޫން.ްޗާޓުން

ްބޭރުންް ްޗާޓުން ްތިއްބަަވއިގެން ްޕީ.ޕީ.އެމުަގއި ްމިއަދު ްބޭބޭުފޅުން ްކަންބޮޑުވި ްކުރެްއވީމާ ްކަންތައްަތްއ ްނަޝީދު ރައީސް

ްނޫޅުްއވަމާް ްބޭފުޅަކު ްބޭރުންްއެްއވެސް ްބޮޑުވަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްޗާޓުން ްއަޅުަގނޑަށް ްގެްނދެވީމާ ްކުަރއްވަމުން ކަންތައްތައް

ްހިން ނޑުމެްނެގ ްއަުޅގަ ްގަވާށޭ. ްގޮްތ ްކުރާނެ ްކަންތައްަތއް ްދުސްތޫުރގަިއ ނޑުމެންގެ ްމިއަުޅގަ ްއެްްލިެޔވިފައި ވަނީ.

ނޑުމެންްދާންްހިނގާށޭ.ްޑީ.އާުރ.ޕީގެްފިކުރަކީް ޑީ.އާރު.ީޕގެްިވސްނުމަކީ،ްައޅުަގނޑުމެްނގެްް،ދުސްތޫރުގެްތެރެއިންްއަުޅގަ

ރާރުކުރެވިަފިއާވްއުސޫލުތަކެްއގެްމަްއޗަށްްބިނާކޮށްގެންނޭ.ްއެްުދވަހެްއގަިއްއަޅުަގނޑުމެންްކަންތައްަތއްްުކރާނީްލިޔެވިްޤަ

ނޑުމެންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްއެންމެްރަނގަޅީްމިހެންްމިގޮތަށްްމިކަންްކޮށްލީމާްކަމަށްްޤަބޫލުކުރެވިެގންްއެގޮތަކަށްްއަ ުޅގަ

ްނުކުރާނަ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެމޭއެކަމެްއ ްެއކަން ްރާއްޖޭގަްް،. ްއިތުބާުރްޑީ.ާއރު.ޕީ ްެނގޭ ްމަޖިލީހުގައި ްަރއްޔިތުްނެގ އި

ް ްވޯޓުތަކުަގއި ްދެއްކީމޭ.ްނެތް ްައޅުަގނޑުމެން ްއަގު ްއެކަުމގެ ްވޯޓުލީމު. ްއަުޅަގނޑުމެން ްކަމަށް ްވޯެޓއް ްސިއްރު ލާންވާނީ

ްނެތްް ްއިތުބާރު ްނެގުނު ްދެން ްގެއްލުނު. ްދުވަހު ްއެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމެންބަރުން ްދެ ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

ނޑު ނޑުމެންްއެކަުމގަިއްްކަމާސާބިތުްްއިމެންްގޮުތގައިްހިފަހައްޓަްމައްސަލަިއގެްޯވޓުަގއިްއަުޅަގނޑުމެންްއަުޅގަ އެކުްއަުޅގަ

ް ްތިބީމާ ްދިވެހި ނޑުމެންނަށް ްެގއްލިގެންއަޅުގަ ްބާރު ްެއއް ްޑީ.އާރު.ޕީދައުލަތުގެ ްދެން ްއެހެންވީާމ، ްލިބޭނެްްދިަޔއީ. އަށް

ްއެހެންވި ްނެތް. ްގެއްލުެމއް ްމައްސަލައިތުރު ްޑީ.އާރު.ޕީްޔަސް ްނެތް. ްގެއްލުމެއްްްެއއް ްހުރިހާ ްލިބޭނެ ްލިބެންޏާ އަށް

ްމި ްބާްއވަނީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްބައްދަލުުވން ްަޤއުމީ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްދެން ްނިމިއްޖެ. ްލިބިލިބިލިބިލިބި

ް ްދަރުބާރުގޭގ23ްަމަހުގެ ްދުވަހު ްބައްދަުލވުމާވަނަ ްމި ްޖަހާނަންްއެުކްއަޅުަގނޑުމެް. ްމެކުހަށް ްޕާޓީ ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ން

ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީާމ، ްކުިރއަށްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ. ްމަސައްކަުތގައި ްއެ ްމަސައްކަތުގަްްދާނަން.މެން ސާބިތުެވްްއިއެ

ނޑުްދަންނަވާއަޅުަގނޑުމެންްތިބޭނަން.ް ސްގެް.ްޓެކްލަންްބޭނުންވަނީ،ްޓެކްސްްނެގެންޖެހޭނޭއެހެންވީމާ،ްޖުމްލަކޮށްްއަޅުގަ

ްތާއީދުނި ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްނުނަގާޒާމުތަކަށް ްޓެކްސް ްއެހެންނަމަވެސްްްކުރަމޭ. ްުނގެންދެވޭނޭ. ްކުރިއަކަށް ޤައުމު

ްޓެކްސް ްއެ ްޓެކްސްނަގަްނވާނީ ްސަބަބުނެގޭ ނޑުގެ ނޑުފު ްފު ްިވޔަފާރިތައް ްކުދި ްެޓކްްސގެްން ްނެގޭ ްއެ ްގޮތަށޭ. ނުވާ

ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްކުދިކުދިްސަބަބުން ްހުރި ްބަނުގރޫޓުްޓރެވަްރާއްޖޭަގއި ްއެޖެންސީަތއް ްެނޭގްލް ްއެ ްގޮތަށޭ. ނުވާނެ

ްރަް ްގޮތަކަށޭ. ްކަހަލަ ްފޫެބއްދޭނެ ްގެއްލުން ްލިބޭ ްފަރުދުންނަށް ްޢާއްމު ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްސަބަބުން އްޔިތުްނގެްޓެކްސްެގ

ްދައުލަތުގެ ްހިންްއްސާހިްފަރާތުން ްދައުލަތް ްފަރާތުން ްރައްޔިތުންގެ ްޮއވެ، ްބަިއވެިރވުމެއް ްއެހީތެރިކަމެއްްއެްއވެ، ގުމަށް
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ްސަލާ ްރައްޔިތުން ްތިބެގެންނޭ.ްމަތިންދާދެވޭނީ ްޕްރެޝަރްދަށްވެއްޖެއްާޔްމަތްވެގެން ްބުނާނެ ްއެރީމާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ބޯޓަށް

ްފުރަ ްވެްއޓޭނޭއެންމެ ްމާސްކު ްއޮކްސިޖަން ްތިތަމަ ްފުރަތަމަ ްއެންެމ ްއެޓެންޑު. ްނަފުސަށް ްއަމިއްލަ ކުރާށޭ.ްމާގެ

ްދަރިންނަ ްއެއަށްފަހުަގއޭ ްެއންމެ ްިމއަދު ްއެޓެންޑުކުރާނީ. ްއެޓެންޑުކުރަންޖެހެށް ނުޑމެން ްއަޅުގަ ނީްފުރަތަމަ

ް ްސިޔާސީ ްދެން ްއެޓެންޑުކޮށްފަިއ ްޤައުމަށް ްމި ްޤައުމަށް. ްއެޓެއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއޮީތ.ްޕާޓީ ްަވގުތު ންޑުކުރާނެ

ްމަރުވާނެ.ްއަޅުއެހެންނޫން ްޤައުމު ްވާނަމަ ްބަލަކަމަށް ްއަަޅއިގެން ްމާސްކު ނޑުމެން ްމަރުވެފަ.ްއިގަ ްއޮންނާނީ ާލއިުރްޤައުމު

ލަސްެވފަ.ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެިރްްރާނެްޤައުމެއްްނޯންނާނެ.ްއޭރުންްއޮންނާނީްމާކުންްެއއްވެސްްބޭފުަޅކުްވެިރކަންއޭރު

ްރައީސް.ް

ް

ްވާހަކަދެްއެކުވން:ްމަދުްއާމިރުއަޙްދާއިާރގެްމެންބަރުްކުޑަހުވަދޫް

ދިވެހިރާއްޭޖެގ78/71ްްކަަމށްވާްބިލުްއޮތްްްހުށަހެޅިފައިްމިމިއަދުްް!ދެއާް`.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.

ގޮތުންްމިްހުށަހަޅާފައިްއޮތްްްގުޅޭްންޖަރުންްއަތުންްސަރވިސްްޗާޖުްނެގުމާއިންްބޭރަށްްފުރާްޕަސިްއެއަރޕޯޓުންްރާއްޖެ

ނޑުމެންނަށްްމިްކޮށްދޭންޖެހޭްކަގޮތުަގއިްއަޅުަގނޑުމެންްމިްަމޖިލީހުންްްބިލަކީ،ްައޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރާ މެއްްކަމަށްްއަުޅގަ

ް ްފާސްކޮށްފައިވާ ްރެކަމ2113ްެމަޖިލީހުން ްބަޖެޓުގެ ްއަހަުރގެ ްތެވަނަ ްބަލަންޑޭޝަންގެ ްކަންކަމަށް ްިހމެނޭ ލީމަްއިޭރގައި

ް ްއެނގޭނެ. ްމީގ31ްެއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޖަހާފައިޑޮލަުރ ްމިްތެޭރގަިއ ްްއިަކމުގަްވީނަމަވެްސ 31ްޮބޑުެވގެންދަނީކީ

ްވިސްނާވަްްޑޮލަރަކަށެއް ްފުންކޮށް ްަރނގަޅަށް ްވަރަށް ްމިނޫން. ްބެއްެލީވމަ،ްަޑއިގެން ްމިްްކަންކަން ނޑު ްއަުޅގަ މިއަދު

ްދައުލަތަށްްއާމްދަނީްހޯދުމަށް ށްްޓަކައި،ްދައުލަތަްދިނުމަށްޓަކައި،ްރަްއޔިތުންނަށްްޚިދުމަތްްހައިރާންވަނީްމިފަދަްބިލުތައް

ްނޫނިއްޔާ ްލިބިގެން ްބޭްއާމްދަނީ ްމިރައްޔިތުންނަށް ްދައުލަތް ްމިއަދު ްވެސް ްފޯރުކޮށްދިނުަމށް ްޙައްޤުތައް ްައާސސީ ްނުންވާ

ްވީހިނދު،ްއެ ްކަމަށް ްނުކުޅެދިފައި ްްވަނީ ްކޮށްދެއްަވންޖެހޭ ްވާހަކަކަންކަން ްތަފާތުްވިސްނުމުގައި ްއެކަމާ ްދަްއަކވާްބޭފުޅުން

ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ނޑުެމންްތަން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްކަމެއްްނަށްފެނިގެންދަނީ. ްހަމަހިތާމަހުރި ްއަދި ްއެިކްް. އެއާއެްއކޮށް

ް ްްއެބޭބޭފުޅުން ްހަމަ ްސިފަވާވަގުތަކު ްކޯޓަކަށް ްއެ ްކޯޓެއް، ްހުންނަ ްވާހަކަދައްކަމުންދާްލައިގެން ތަންްްގޮަތށް

ް ްކުރިފެންނަމުންއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްަކމެއް ްތަނެއްަގއި ްބަޔަކު ްމަޖިލީހުގައިްދަނީ. ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ް،ނަމަވެސް

ްމަޖިލީ ްކަމަށްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހެއް ްއިންތިޚާބުކޮށްފަިއވާ ްރަްއޔިތުން ްމަޖިލީހުގެްްހަކީ ްމި ނޑުމެން ްައޅުގަ ވާތީވެ

ްޒިންމާދާރުކަމާ ްވެސް ްބިާނެވގެންވާްނޖެހޭނީ ްވެްސްްމަސައްކަތްތައް ްވާހަކަތަަކކީ ްދެކެވޭ ްމަޖިލީހުގަިއ ްމި ްއަދި އެކު.

ް ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްހަމަ ްބ91ްައަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމާްއދާގައި ްމަތިންވަނަ ްގޮުތެގ އިސްލާމްދީނުގެްް،ޔާންކޮށްފަިއވާ

ްޚިލާފު ނޑުމެއަސްލަާކއި ްައޅުގަ ްކަމަށް ްވާހަކަތަެކއް ްދައްކަންޖެހޭނެ ްމަތިން ްޮގތުގެ ްއެކަމަުކްންނުވާ ނަށް.

ންްވެްސްދިްަތޅުމުނުވަތަްމަޖިލީހުގެްކޮމިީޓއަކުްންވެްސްއަްވެސްްްިރޔާސަތަކުންްމެންނަކަށްްުދވަުކްެވސްްއަދިއަޅުަގނޑު

ްއަސްލުތަކާ ްމިންވަރެއްްއެ ްކޮން ްއެނގިފަްކަމެްޚިލާުފވަނީ ނޑުމެންނަކަށް ްައޅުގަ ްިމްްއެއްްއް ްއެކަމަކު ނުވޭ.
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ް 274ްްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްބަޔާންވެގެންވޭ ްސާފުބަހުން ްވަރަށް ްމާއްދާގައި ްކޮަބއިކަްންވަނަ ްއަސްލުތަކަކީ ިއސްލާމްދީނުގެ

ްއެހެންނަ ްމިއަދުވެސް. ްއަުޅަގނޑުމެނަށް ްްމަވެސް ްބޭނުންފެންނަމުންދަނީ ްފުރުޞަތު ްިލބިފައިވާ ްއެ ްބާރު، ްލިބިފައިވާ

ްހިފަމުންދާ ްހިްތަން.ްގޮތަކަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޤައުމުގަމިއީ ްކަމެއް. ްއާއިތާމަކުރަންޖެހޭ ްފަާސދަ ްއުފެއްދުމަށްްްއި ްފިތުނަ

ްމި ްމެންބަރަކަްޓަކައި ްއެއްެވސް ްްށްމަޖިލީހުގެ ްއެކަން ްވެސް ްްޕލެޓުފޯމަކުން ނުޑްއެއްވެސް ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ުކރެވިދާނެ

ްނުކުރަ ްގޮވަްޤަބޫލެއް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންކަުމން ްއިން. ްމިއަދު ްޮއތީ، ްތަޢައްލާހިތް ްޞަޒާތީ ްއެއްކިާބވެތިބެ ވެިރކަމަށްްުބން

ްބަޔަކު ްބޭނުންފުޅުާވްކޮންމެ ްާތއީދުްވަަޑއިގަންަނވަން ްރައްޔިތުންގެ ްހަމަ ްަވޑަިއގަންނަވަްނވީ.ވެސް ްވެރިކަމަށް ްހޯދައިގެން

ހަމަވާްކޮންމެްްތުލުމުގެްޙައްޤަކީ.ްއެަކމަށްްޝަރުމިްޤައުމުގައިްވަކިްބޭފުޅަކަށްްއޮތްްޙައްޤެއްްނޫންްވެރިކަމަްށްކުރިމަތި

ްޙައްޤުްއެބައޮތް.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދުްމިސާލަކަްށްޤައުމުްއާރާސްތުކުރަންްމިް ްކުރިމަތިލުމުގެ ްވެިރކަމަށް ބޭފުޅަކަށްްވެސް

ނޑުްްނުވެވޭްންމިްމަޖިލީހަށްްޖަވާބުދާރީިއގެފުރުޞަތުްބޭނުންކުރައްވަ ފަދަްބޭބޭފުޅުންގެްވާހަކަތަްއްދައްކަމުންދާކަމީްއަޅުގަ

ްހައި ްމެންބަރެއް ްމަޖިލީހުގެ ްހިތާމަމި ްކަެމއް.ސިްއޔަތުން ްބެހޭްކުރާ ްމަޖިލީހާ ްވާހަކަދައްކަނީްްމި ްމީހުން ްގޮުތން

ްސަބަބުން ްަކންތައްތަކެްއގެ ްކުެރވޭ ނޑުް.އަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމި ްކަމަށްްމެން ްއަދާކުރަނީ ްިއޙްތިރާމު މަޖިލީހަށް

ްއެންމެް ްކުރުމުގެ ްއެކަން ްހަދަން. ްތަނަކަށް ްއިޙްތިރާމުކުރާ ްރައްޔިތުން ްމަޖިލީހަކީ ްމި ްޖެހޭ ްއެބަ ްއަޅުަގނޑުމެން ވަންޏާ

ްއާރާސްތުކުރުމަ ްޤައުމު ްފެންނަނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޭއގެ ްބޮލުގަ. ނުޑމެންގެ ްއަުޅގަ ްއޮތީ ްޒިންމާ ްަޓަކިއްބޮޑު ށް

މިއަދުްބުރަްމަސަްއކަތްތަކެްއްކުރަމުންދާ،ްޤައުމުެގްއިޤްތިާޞދުްހަރުދަނާކުރުމަށްްޓަކައިްަމސައްކަތްކުރަމުންދާްަޤއުމުެގް

ްިމީއް ްތަން. ްައރައިގަންނަމުންދާ ްތަނުން ްމި ްއަބުރަްށ ްމީހުންގެ ްއެ ްކޮށާމަށައި،ްސުންނާފަތިކޮށް، ްިވޔަފާރިވެރިން ބޮޑެތި

ްކަމެ ްހަދަންޖެހިފަ.ްކުރެިވގެންވާނެ ްއެއަރޕޯޓުަތއް ްހުރި ްއެބަ ްަކންކޮޅުތަކެްއަގއި ްއެަތއް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްނޫން. އް

ްފެްނވަރުް ްތަންތަނުގެ ްއެ ްެއކަމަުކ ްހުރި. ްއެބަ ްވެސް ްހަދާފަިއ ްެއއަރޕޯޓުތަްއ ްކަންކޮޅުަތކުަގއި ްއެކި ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ްހާލަ ްނުކުޅެދިފައިވާ ްދައުލަތް ްނުވަތަ ްސަރުކާރު ްޝައުޤުވެރިކަްންރަނގަޅުކުރުމަށް ްޓަކައި ްކުރުމަށް ްެއކަންކަން ތްތަކުގައި

ްއެް ްމަޖިލީހުން ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމަސައްކަތަށް ްކުރަމުންދާ ްފަާރތްތަކުން ްއަމިއްލަ ނަންގަަވއިގެން

ނޑުްވަ ނޑުްދަންނަވާނީްކޮށްގެްނވާނެްކަމެއްްނޫނޭ.ްައޅުގަ ރަށްްސާފުބަހުންްކަމަށް،ްއެްޒާުތގެްވާހަކަްެދްއކުމަކީްއަުޅގަ

މިްދަންނަވަނީްޗަންޕާްފަހަތަށްްއަިއސްްވަރަްށްބަިއވަރުްނަްނތަކެއްްވޭ.ްކޮންމެްބޭފުޅަކީްެވސްްސިޔާސީްވާހަކަަދއްަކއި،ް

ްޢަފީފަކީް ްޗަންޕާ ްދަންނަވަނީ ްމި ްހަމަ ނޑު ްނޫން.ްއަޅުގަ ްމީހުންނެއް ްކުރަމުންދާ ްކަްނތައްތައް ްކަންތައްަތކުަގއި ސިޔާސީ

ުޙގައިްަތންތަނަށްްއެްއވެ،ްވާހަކަދަްއކަިއ،ްހަޅޭއްަލވާްހަދަމުންދާްބޭފުޅެއްްނޫން.ްއެހެންނަމަވެްސްިމްމިްޤައުމުގެްމަޝްރަ

ްބޭފުޅެއް.ް ްގެންަދވާ ްކުަރއްވަމުން ްމަސައްކަތްތަކެއް ްބުރަ ްވަަރށް ްމަނިކުފާނަކީ ްއެ ްިވޔަފާރިކުރިއެުރވުމަްށްޓަކައި ޤައުމުގެ

ްޓަކައި ްހަރުދަނާކުރުމަށް ްއިޤްތިޞާދު ްކުރަމުންާދްްޤައުމުގެ ްަމސައްކަތްތަެކއް ްަބއިވަރު ްއެތައް ްިއޤްތިޞާދީ ަޤއުމުަގއި

ްޤަބޫލެއްނުކުރަން.ް ްކަމަށް ްދެްއކިދާނެ ްޒާުތގައި ްއެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްމަޖިލީހުގައި ްމި ްވާހަކަ ްބޭބޭފުޅުންގެ ބޭފުޅެއް.ްއެފަދަ

ް ްޓިނުކޮޅާ ްފުރާޅުން ްފައިބައި، ްވާރޭފެން ްއެތަންތަނުން ްނުހެދި ްގޮއްަސްއެއަރޕޯޓުތަެކއް ްހިސާބަށް ްބަދަލުކުރާ އެްއޗެހި
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ްބޭފުޅުންނަށްް ްއެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްކުރީމާ ްއެކަންކަން ްނަންގަަވިއގެްނ ްަޝއުޤުވެިރކަން ްބޭބޭފުޅުން ްއެ އޮްއވާ

ްކަެމްއް ްކުރެވިދާނެ ްއެއީ ްޮގވުމަކީ ްެއއްޗެހިތައް ްއައިހާ ްދުލަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްމިތަނުގައި ްބަދަލުގައި ތަރުހީބުދިނުމުގެ

ްޕާޓީ ްއެުކްްނޫން. ްޒިންމާދާރުކަމާ ްޤައުމަށް ްޕާޓީައކުން ްއެ ްބޮޑުވަނީ ްއެްއ ްޕާޓީ ްކިހިނެއްވީމާތޯ؟ ްޮބޑުވަީނ އެއް

ްމަޖިލީހެއް.ްމިް ްއިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ްރައްޔިތުން ްމަޖިލީހަކީ ްޕާޓީތައް.ްމި ްހޯދައިދޭ ްލާބަ ްހެވާއި މަސައްކަތްކޮްށ،ްޤައުމަށް

ްއިންތިޚާބުކޮށްފަ ްރައްޔިތުން ްމިހާރު ްޕާޓީތަކަށްްމަޖިލީހަކީ ްނޫން. ްމަޖިލީހެއް ްމަސަްއކަތްކުރާ ްއެްއގޮތަށް ްމަޖިލީހާ ިއވާ

ްއެނގޭނެ.ް ްރީތިކޮށް ްވަރަށް ްދިންވަރާ، ނޑި ްގޮ ްމެންބަރުންނަށް ްނިސްބަތްނުވާ ްޕާީޓއަކަށް ްވަކި ްދިްނވަރާއި ނޑި ގޮ

ތުްބޭނުންކޮށްގެންްއެްއވެސްްއެހެންވީމާ،ްމިއަދުްމިސާލަކަްށްރައްޔިތުންގެްވިންދުްނަހަމަްގޮތުަގއިްނަަގއިގެންްމިްފުރުޞަ

ްބޭފުޅަކަށްްއެކަންްކުެރވިދާނެްަކމަކަށްްޤަބޫލެއްްނުކުރެވޭ.ްތިަމންމެންގެްޕާޓީގެްވިންދަކީްތިަމންނަމެން....ް

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްބަޣާވާ ްރާއްޖޭގައި ްމި ްމިއަދަކީ ްއާދެ! ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްރާއްޖޭގެް`ްޝުކުރިއްޔާ ްފަހުން ްކުރެވުނު ތެްއ

ްތިބީް ްމި ްމިހާރު ްައޅުަގނޑުމެން ްދެންނެވީ ްމި ްއެހެން ްުދވަހެްއ. ްއެނބުރިގެންދިޔަ ްބުަރފަތި ްމަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންެގ

ްނަަމް ްވަނީ ްކަމަށް ްބައްަލަވއިލަްއވައިފި ްބަހުސް ްަޔއުމިއްާޔގެ ްމިއަދުެގ ްއެެހންނަމަވެސް ްގޮުތގަ. ްޕާީޓގެ އިދިކޮޅު

ް ްތެރޭގައިްސަރުކާރަށް ްކޯލިޝަން ްމި ްއޮތީ ްމި ްވަރަށް ްވަކިުނވާ ްބަެއއް ްތާއީދުނުކުރާ ްބައެއް، ްތާއީދުކުރާ މިހާރު

ް ްއަކީ ްވާހަކަ ްބޭނުންވާ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްގޮތުން ްބެހޭ ްބިލާ ްހުށަހަޅުއްވާަފިއވާ ްއުފެދިފަ. 23ްފިތުނަފަސާދަ

2112ްްޑިސެމްބަރް ްތާރީޚުގައި، ްދުަވހުގެ ްމީހާގެްޑިސެްމބަރްއިއްތ23ްިވަނަ ްހުރި ްބަޣާވާތްކޮށްގެން ްތާއީދުކުރާ ހާދަށް

ް ްއަތުން ްފަސިންޖަރެއްގެ ްބިދޭސީ ްކޮންމެ ްފުރާ ްއިން ްދިވެހިރާއްޖެ ްމ511ްްިފަރާތުން ްނަގަން ްރުފިޔާ ްގިނަ ްވުރެ އަށް

ްއެއަރޯޕުޓް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބޭފުޅުންނަކީ ްމި ްބިލެކޭ. ްހައިރާންކުުރވަނިވި ްވަރަށް ްބިލަކީ ްއޮތް ހުށަހަޅާފައި

ްދެންްޕްރަ ްމިހެން ްއިސްތިޤްލާލާ، ްިސޔާދަތާއި ްވަޙްދަތާއި ްީދނާއި ްޤައުމިއްޔަާތއި ްދެކޮޅަށް ްއެކަްނކަމާ އިވެަޓއިްޒކުރީމާ

ދަންނަވާނެްކަމެއްްނެތް.ްރަީދފުގައިްހުރިްހުރިހާްމިކަހަލަްަބހެއްްެއއްކޮށް،ްސަލާމަތްކުރަްންނިކުތްްމީހުން.ްޢިއްޒަތްތެރިް

ްބޭ ްދަންަނާވލަން ްއަޅުަގނޑު ްމިތަނަށްްރައީސް. ްޖަހައިލާފައި ްބައްތި ްރޭަގނުޑގެ ްެއއަރޕޯުޓގެ ްފުވައްމުލަުކގެ ނުންވަނީ

ްފައިދާހުރިް ްރައްޔިތުންނަށް ްބޭނުންކުރަމުން، ްގޮތުގައި ްަނހަމަ ްފައިސާ ްރައްޔިތުންގެ ްތާހިރުާވނޭ. ްމާ ްލިއްޔާ އިޞްލާޙު

ް...ކަންކަންްކުރުމުަގއިްފަސްޖެހި،ްމިއަދުްއެްޕާޓީތަކުންްބަރުހެލިކަމާްއެްއކޮށް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއާމިރަށްް ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްކުޑަހުވަޫދ ްހުށަހެޅުމަށް ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ނިޒާމާ

ްފުރުޞަތުއަރުވަން.



123 

 

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމަދުްއާމިރުްވާހަކަދެްއެކުވން:ޙްކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަ

ްމަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެްއަޅުަގނޑު ްރަނަގޅަށް ްވަރަށް ްރައްޔިތުންނަށް ްނެގީ ްމި ްއެއް އްސަލަ

ރަކުްއެކަމަށްްކޮންމެްފަހަް،އަޅުަގނޑުމެންްތަކުރާުރކޮށްްަވކިްޕާޓީައކަށްްނިސްބަތްނުވާްެމންބަރުންްވަގުތުްހޯދުމަށްްޓަަކއި

ްވާހަކަދަްއކަ ްޢަދުލުވެރިއަޅުަގނޑުމެން ްމަޖިލީހުގެ ްމިއީ ްހުއްާޓ ްދަންނަވަނީ.ދަްއކާ ްައޅުަގނުޑ ްކަމެއްޯތއޭ ްހިނގާ ްކޮށް

ް.ްދުވަހަކުްވެސްްއެކަެމއްްނުކުެރވުނު

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްެއހެންކަ ްނެންގެވީ. ްތި ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްވާހަކަދައްަކވަްންނިޒާމާ މުން

ްކޮޅުްކުިރއަށްްގެންދިއުމަށް.ްއަރުވާފަިއވާްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުރުޞަތު

ް

ްތޮއްޑޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަލީްވަޙީދުްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްމައްސަލަްއާދެ! ްނެންގެިވްނިޒާމީ ްއެ ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއޮތްްްކުޑަުހވަދޫ ްޤައުުމގައި ްމި ްޙަޤީަޤތުގައި އަކީ

ްނެތިފައިްްއެންމެ ްމައްސަލަ.ްޢަދުުލވެރިކަން ްބަާޣވާް،ބޮޑު ްމިބޮޑު ްކޮށްފައި ޯތްއޮތީ.ްޢަދުލުވެރިކަމެއްްރާއްޭޖގަިއްމިްތެއް

ް ްމީހަކ5ްްާރައްޔިތުން ްއެްއަހަރު ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްހަވާުލކުރީމާ ްރައްޔިތުްނެގްްވެރިކަން ްރާއްޖޭެގ ްބީދައިން ބުނާ

ްވަމެންބަރުންގެްިއތުބާރުްނެތ52ްްްމެންބަރުންެގްނުވަތ58ްަމަޖިލީހުގައިް ްއޮންނަްކަމުގެްވޯޓުްަނގަިއގެންްއޭނާ ކިކުރަން

ްއެތަ ްތެރެއިން ްފުލުހުންގެ ްސިފަިއންނާއި ްއަރަިއގެން ްމައްޗަށް ްޕިކަެޕއްެގ ްބަދަލުގައި ްބަޣާވާުތެގްއޮތުމުގެ ްބަޔަކަށް އް

ްގެްާއއިްފުލުހުންގެްއޮފީސްްތަޅާލައި،ސިފައިންް،ވަނަްދުވަުހްނިކުމ7ްެފިކުރާއިްީދގެންްފެބްރުއަރީްމަހުގެްްވިސްނުމާއި

ް ްކުރިަމއްޗަށް ްޢަދުލުވެއެތާ ްވަެރއްެގ ްކިާހ ްެއއީ ްބަޣާވާްތކުުރމަކީ ްތިެބގެން ްޔުީނފޯމުގައި ރިކަމެއްތޯ؟ްިޢއްޒަތްތެިރްިނކުމެ

ްސަލާަމތް ްދިވެހިރާއްޖެ ްމިރައީސް. ްމިްނުވެގެން ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއަުދ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިހެންވެގެން. ތިބީްްއުޅެނީ

ޙީދުްސަރުކާރަށްްފާޑުކިޔަމުންދިޔަްމެންބަރުންނަށް.ްއެްމެންބަރުންްތަނުގައިްވަްހިތްވަރުދޭްންމިއަދުްމިްއަތްތިލިބަޑިޖަހައި

ްމި ނޑުމެން ްހިތްވަރުދިނީއޭ.ްއަުޅގަ ްައޅުަގނުޑމެން ްކަންނޭނގެ ްމިްހީކުރީ ްމިއަދު ްއިން ްމަލާމާތް.ްއެމް.ޑީ.ޕީ ކުީރްްކުރީ

ްއެް ްއެއީ ްަކއިރިއަށްްމަލާމާތް. ްވަޙީދު ްަމޤާމުތަކެއްް،ގޮސްްްބޭފުޅުން ްހުރިހާ ްއަތުން ވަޙީދުްް،ނަަގިއގެންްވަޙީދު

ްއެ ްްސަރުކާރުަގއި ްބަރުހެލިކަންވިދާުޅވާ ްީދގެންްަބރުހެލިކަމެއްގެ ްސަރުކާރަށް ްަވޙީދު ްތިބެގެންް، ްމިތާ ްދިމާލަށް ަވޙީދާ

ްހަމްދަރުއެްއޗެހިޮގވަނީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް. ްވަޙީދަށް. ނޑުމެންެގްްދީވަން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ނޑުެމން އަުޅގަ

ްއިންތިޚާބާ ްމިރިޔާސީ ްމަަސއްަކތް ްއިޞްލާޙުކުރުުމގެ ްާރއްޖެ ްނޫން.ްްއި ްބަަލއިގެެނއް ްާޕޓީއަކަށް ްއެހެން ކުރަނީކީ
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ްމި ްވާަހކަ ްދަންނަވަމުންިދޔަ ްފޭސްްއަޅުަގނޑުމެން ްިމ ްައއިމާްހިސާބުން ްއަށް ްިސޔާސ3ްްީ، ްކަރަންޓެކޭ ފޭސް

ްމިމަޝް ްިމހާރު ްނެތް. ްތަފާތެއް ްްރަޙެކޭ ްއ3ްައޮތީ ްހަމައަށް ްފޭްސްކަރަންޓާ ްިއއްސަވަނަ ްޖެހެ. ްމިްކަރަންޓުަގއި މުން

ްއެ ްދުވަހަކަށް.ްސަރުކާރު ްުދވަހެއް ްއާބައްަލވައިަލްއވާްދަނީ ްގުރޫޕުން ްޕާލިމެންޓްރީ ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްދުަވސް،ް. ިދއްތަ

ޕީ.އެމްެގްކަމުގެްދެްމައްސަލަްއަނބުރާްގެންނަން.ްމިއަދުްޕީ.ނިންމީްވަޒީރުންގެްއިތުބާރުްނެތްްަގއިްމ2:11ްިއެއީްއިއްޔެް

ްއިސްތިޢު ްއެ ްއަްޙމަދު ްއިލްހާމު ްރައީސް ްއެނައިބު ްރައީސްް.ދެއްވީްފާ ްމަޖިލީހުގެ ްރަްއޔިތުންގެ ްއަދި ީޑ.އާރު.ީޕެގް،

ްޢަބްދު ްމެންބަރު ްކައުންސިލް ްަރއީސް.هللا ްިޢއްޒަތްތެރި ްއިސްތިޢުފާދެއްވީ. ްއެ ްނިންމީްޝާހިދު ްދެން ްއަޅުަގނޑުމެން

އެްއްނޫން.ްއެީއްމިއަންނަްހުކުުރްްލީޑަރުެގްއިތުާބރުްނެތްކަމުގެްމަްއސަލަްގެްނނަން.ްސަބަބުތަކެއްްނެތިްޖުމްހޫރީްޕާޓީގެ

ް ްޕީ.ޕީ.އެމާދުވަހުގެ ްނަޞީރު ްޢުމަރު ްނިންމާފައަްދާންްދުރަށްްރޭ ނޑުމެން ްރައީސް.ޅުގަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއޮީތމަ. ްއި

ްމަްޝރަ ްސިޔާީސ ްމިހަކުރަްޙުދިވެހިރާއްޖޭެގ ްއަޚްްްމުން ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްެއމް.ޑީ.ޕީން. ްދަނީ ،ް ްމިއަދުްރިޔާޟު ރަޝީުދ

ްޖަލްސާތަުކގެް ްޭބްއވި ްފަހެތީގައި ްދޭތިން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަންުދގަިއ ްހަފްތާގެ ްމިދިޔަ ްވާހަކަަތަކކީ ްދެއްކި ްއެ ހެނދުނު

ްެއނގިަވޑަިއގަންނަވާނެްޒުބާތް.ްއެްައސަރު.ްއެޖަ ްވަރަށްްރަނގަޅަށް ްޕާޓީްއެމް.ޑީ.ޕީްްބޭުފޅުންނަށް ްމުރާލި ެއއްކަން.ްއަކީ

ްކެރިްއެމް.ޑީ.ޕީ ްރަނގަބީލުެގްްފޯރުންތެިރކަމާައކީ ްޕާޓީއެްއކަން. ްދިރިއުޭޅ ްރަްއޔިތުން ްހީވާގި ްމަަސއްކަތްކުރަމުްނދާ އެކު

ގޮތުން.ްްގެްގުމުޖެހެނީްވަގުުތްނެތްކަންްއެންްހަމުންދާްއަެޑއް.ްރަނގަބީލެއްްއެްޤައުުމގަިއްމިއަދުްައބަދުވެސްްޖަްއަޑަީކްމި

ނޑުްމަނިކުފާނަްށްްގެްގޮތުން.ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ގުމުކަންްއެންްއޮތްްްރަނގަބީލެއްްއެްޖެހެނީްނުރަްއކާތެރިކަމެއް އަުޅގަ

ްމަނިކުފާނު ްގޮވާލަނީ ްޑީ.އާރުްމި ްއިޙްތިރާމުކުރައްވާ ް.ީޕގެ ްމެންބަރު ްމަގުންهللاްޢަބްދުކަުއންސިލް މަނިކުފާނުްްޝާހިދުގެ

ްވަަޑއިގަންަނވާށޭ.ްައޅުަގނޑުމެންްއަށްްވެސްްެމންބަރުންްއެމް.ޑީ.ޕީވާށޭ.ްއަދިްއެނޫންްވަަޑިއަގންނައަށްްްވެސްްއެމް.ޑީ.ޕީ

ްއަޣް ްސާފު ްމިވަރަށް ްކާމިޔާބުްލަބިްއޔަތަުކން ްއިންތިޚާުބ ްއެްރާއްޖޭގެ ްއަދި ނޑުމެންްހިސާްކުރާނަމޭ. ްއަުޅގަ ބަކުން

ް ްސަރުާކރުގަހުއްަޓއެއްމަސައްކަތެްއ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްމިނުލާަނން. ްއި ްހިނގާފަިއްދިަޔ ްގޮތަށް ްނުކިއްސަރު ްއަހަރު ތިން

އިުރްހޭލާ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ.ްަގޑ24ްިޓަަކއިްައޅުަގނޑުމެންްތިބޭނީްްމަށްނުވުހުރިްކަންކަންްދެވަނަްފަހަރުްތަކުރާރު

ްކާމިޔާބު ްދެއަބަދުވެސް ްމަސަްއކަތްކުާރ ްބުރަ ްގަދައަާޅ ްވަނީް.ބަޔަކަށްްއވާނީ ްބިރުވެތި ނޑުމެން ްއަިދްްއަުޅގަ ވެްސ

ނޑުމެންްއެްއެވސްްހާލެއްަގއިްމިތާްމި ްއުޅޭްއަޅުަގނޑުމެންްކާމިޔާބަށްްއެެދނީްވެސްްހެއްދެވިްފަރާުތގެްިކބައިން.ްއަުޅގަ

ދުްދެކެްކުްކޯލިޝަންްހަދައިގެންްއުޅޭްވަޙީއެްކައްތިރިްބަވަަންމަހާރަދުންނާްސްރީްސަންކަރުްސިއްތިްއިމްރާނަކާސޭކުްޢި

ްނުވޭ.ް ްގޮްމިޖެހިލުމެއް ްސާބިތުވެ ްއިންތިޚާުބްއ7ްެތުަގއި ްމި ނޑުމެން ްއަޅުަގނޑުމެންްސެޕްޓެމްބަރުަގިއްއަުޅގަ އްބުރުން

ްކުރާނަން.ްޝުކުިރއްޔާ.ކާމިޔާބު

ް

ްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމައްޗަންޮގޅީ
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ްނަާގްްއާދެ! ްމި ްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަޅުަގނޑު ްއަހާލަންްޑޮލ31ްަޝުކުރިްއޔާ ްފުރަތަމައިނުން ްބޭނުމެއް ްނަގާ ްމި ރު

ްމިބޭނުން ްމިހެން .ްް ްކޯލިޝަނެއްގެ ްޯކލިޝަންދެންނެވީ ްމި ްގެނެްސގެން ްަބޣާވާތެއް ްނުވަތަހިްގައިގޮތުަގއި ްމެނޭ

ްއެންމެހައި ްހިމެނޭ ްވާހަކަްމެންބަރުންތަކުގެްބަޣާވާތުަގއި ްމިއަދުގެ ްއަޣްްެދއްެކވިތެރެއިްނ ްބޭފުޅުން ްލަބިއްޔަތުންިގނަ

ްމި ްމީހުންނަށް ްަބޣާވާތުގެ ްމި ްދޭހަވަނީ ްމިް،ހަމައިންްއޮންނަްއަޅުަގނޑަްށ ްެންއޓިގެންނޭ އެންމެްްދަނީ.ްތަންޑުން

ްއުފަން ްވަށަފަރަށް ްދެރަވޭ ްވަރަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްވިދާޅުވީ ްޢާރިފުްްއަދިް،ފުރަތަމައިނުން ްޢަލީ ްދާއިރާގެ ްއެްްވައިކަރަޫދ

ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއީ ްވާހަކަ. ްޖެހި ްއުނބަށް ނުޑްްވިދާޅުވި ްއަުޅގަ ްގޮތަށް ްވިދާޅުވާ ްއެ ްގޮތުން ްތާރީޚީ ްހާލެއްގައި ެއއްެވސް

ްސީދާ ްނޫން. ްްއެްދެންނެވީކީ ްއެ ްމިބޭފުޅާ ްމިްވިދާޅުވީ ްޕެރަލައިޒްްްސަރުކާރު ްއެއޮތީ ްސަުރކާރު ް،ދަނީްވެފައޭ.

ްއެ ްސަރުކާރު ްބަޣާވާތްްބަޣާވާތްކުރި ްއެދަނީ ްލޭްކޮށްގެން ްމީހުން ްއޮހުރުވަިއގެން ްސަކަރާތެއްްްމެނިކުމަގުމައްޗަްށ ހުރިހާ

ްވެިރކަންގަ ްވަޙީދަށް ްއެހަްނެގެން ްބޮލަްށްދެމުންނޭ.ްވާލުކުރީމާ ްއިންނެވިް،ްހަމައެހެންމެްމީހުންގެ ްފަހަުތގައި ނޑު ްއަޅުގަ

ްޢި ްދާއިރާގެ ްސަލީމުފޮނަދޫ ްޢަލީ ްމެންބަރު ްއެްްްއޒަތްތެރި ްހަމަ ްޚާްވެްސްވިދާުޅވީ ްފާްގޮތަށް. ްތެރެއަށް ްއެްިއނުންގެ ވާނީ

ނޑުްނުންްކަމަށްއިއެއަށްވުރެްބޮޑުްޚާކުރުމަށްްއިނުންްހަލާކުޚާ ވަރަށްްްސިފާކުރާްގޮތަށް.ްހިތާމައިގެްކޮެޅއްްނެތް.ްއަޅުގަ

ްމައްޗަްނގޮ ްިނސްބަތްވާއުފާވޭ ްއަށް ްވެރިކަންްްބާޣީްޅި ްދިޔަޔަސްއެއް ްކަމަށްް،ކުރަމުން ްހިތްވަރުގަދަ ްވަރަށް ްއޭނާގެ

ް ްދަންނަވަން. ްމައްޗަްނގޮއަޅުަގނުޑ ްއެީއ ްއަށް ްއަުޅގަްްަބތްނިސްޅި ްކަންނޭނގެ ްޖީ.އެމް.އާރަށްްވާތީ ްހީވަނީ. ްނޑަށް

ް ްދިީނމާ ްކުްއޔަށް ްމިހުްތަނުންމިއަޅުަގނޑުމެން ްވިދާުޅވީ، ްވެްސ ްބޭފުޅުން ްބޭފުްރިހާ ްހުރިހާ ްހިމެނޭ ޅުންްބަޣާވަުތގަިއ

ރަށްްފާސްުޓްމުންްއަީއްވައެއަރޕޯޓްްތަަރްއޤީވައޭ.ްލައިފިްކާލައިފިޭއ.ްެއއަރޕޯޓަށްްިވއްކާވިއްްްވެސްްވިދާޅުީވްޖީ.އެމް.އާރަށް

ްއެނގިަލްއވާނެްސްޕީޑެްއގަ. ްމަޖިދީމަް،އެކަން ްމިމިސާލަކަށް ްކޮޅުން ްަފށައިފިއްޔާްގު ްރޭސްތައް ްނަޝީުދްްއުޭޅ ަރއީސް

ްގެރައީސްްނަޝީދުގެްޕާޓީް،.ްރައީސްްނަޝީދުގެްއެކުވެރިންްއިންްބޭރުގައިްރޭސްްނިންމަވާފަްރާއްޖެހުންނެވީްްމިހާރުްއެ

ްސަހަރާބައިަގންގެމީހުން ްމާފަންުނ ްއޭަގއިޑު ްހަމަިއގަ. ްފަރާތްަތކުންްއާ ްއިދިކޮޅު ްވެްސްްއަދިްވާދަކުރާ ތޮށިަގނޑުން

ނޑުމެްނގެްކަންަތއްތައްްމިއެތެރެ ް،ދަނީ.ްރައީސްްނަޝީދަކީްމިްދިވެހިރާއްޖެްބަދަލުކުރުމަށްްނުވޭ.ްއެްފެންވަރަށްްއަުޅގަ

ްހޯދައިރައްޔިތުން ްފޯރުންތެރިކަން ްހެޔޮ ްޓަކަްދިނުމަށްނަށް ްއި ްރައީސެއް. ްހުރި ްައއިސް ްސްީޕޑުްވަޢުދުވެގެން ްަރއީސްގެ

ްކެތް ްނުކުރެވިގެންްބާރުކަމުން ްނާށި، ްއަށް ނޑި ްކަންތައްތައްްލަގޮ ްމި ްނިކުތީ ްފަރާތްތަކުން ްއިދިކޮޅު ްހުރިހާ ްތިބި ލައިގެން

ނޓަކައިްކުރުމަށް ްއަުޅގަ ްގެންނަނީް. ްއިންވެސްޓަރުން ްމިްޑުެމން ްގެނައިމިދޭތެރެއިް،ތަނަކަށްްކޮންމެހެން ްކަހަލަްްން

ްނޫން. ނޑުެމންްއާތަރުންނެއް ްއަޅުގަ ްގެންނަނީ ްބޮޑެތިްއިންވެްސޓަރުން ްމަޝްހޫރު ްނަން ްކުންފުނިތަކުންްދުނިޔޭގެ ސިންގާ

ްއެ ްގެންނަނީ.ްމިސާލަކަށް ްޖީ.އެމް.އާުރްވެސް.ްޖީ.އެމް.އާރުްއަޅުަގނޑުމެން ްމިްއޮތީ ްއެކަންޏެްއްްކުންފުިނން ރާއްޖޭގައި

ްހަދާ ްއެއަރޕޯޓް ްއެފަނޫން ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއޮންނަނީކީ. ްއެބަްއި ްެއއަރޕޯޓް ްކަްނކޮޅުތަުކގައި ްއެކި ްއުނިޭޔގެ ްއެއްަޗކީ ްނޭގ

،ްއެްދެބައިްމީހުންވާތީްްާޔްއަށްްނިސްބަތްވާްކުންފުންޏަކަށްން.ްޖީ.އެމް.އާރަކީްއިންޑިްހުރިްތަރައްޤީކޮށްފައިްޖީ.އެމް.އާރު

ނުނވަތަްެއގްރިމަންޓުްގަާވއިދުތައްދޭތެރޭްހެދިފައިވާްްސަރުކާރާ،ްމިްސަރުކާރާ ކުރިްުފނޑުއަުރވާލީްމިްބަޣާވާތްޑުތައްްފު
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ްނިކަމެތިކަންް ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްލިބުނީ. ްނިކަމެތިކަން ްބަޔަކަށްތޯ ްކޮން ްސަބަބުން ްއެހެންވުމުގެ ްއެންމެން. ހުރިހާ

ްވިސާ ްވިސާްލިބުނީ. ްއޮންނައިރު ްދަށްކޮށް ްއެހާ ްހޮސްޕިޓަލް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްނުލިބިފައި ްމިހާރުްްއެއް ހޯދައިގެން

ްދައްކަން ްިވސާްހޮސްޕިޓަލަށް ްއަށް. ްއިންޑިޔާ ްރަްއޔިތުންތޯ؟ނުލިބިގެްދާންޖެހެނީ ްކިތައް ްތިބީ ްއެ ދެންްްން

ްފަރާތްތަކުންްވިދާޅުވެއްޖެްްހިލަވެލިްނުލިބިގެންްއުޅެނީ.ްއިދިޮކޅުްމަސައްކަްތކުރާްމީހުންނަށްްހިލަޔާއިްކޮންސްޓަރަކްޝަން

ްވަރަ ްފިާޔ ްބޮޑު ނޗައިާނގެ ްއަުޅގަ ްީމރޭ. ްށް ްޗައިނާ ްނުފެނޭ ްއަދިވެސް ްފިޔާަޑކަށް ްމިްބޮޑު ްޗައިާންްެއްއ ރާއްޖެއަކުން.

ްދެްއކިްްވާހަކަްތަކެީތގެްައގުްބޮޑުް.ކޮބައިތޯްއަގުހެޮޔވާނޭ.ްތައްްވަރަށްްޗައިނާްއެްއޗެހިމިްް.ވާނެހިތައްްވަރަށްްމީރުއެްއޗެ

ްމިްއޭރުގަ.ްކޮބައިޯތ، ްދަްއކަނީްކޮންބޭފުޅުްނނެއްތޯ ްޮބޑުވަމުންާދްް.ްެއހެންނަމަވެސްވާހަކަ ްއަގު ްއަުޑއިޭވްތަކެތީގެ މިއަދު

ް ްްކުރީަގއިްވާހަކަ. ްހަަމ ްވެސް ްމީހުން. ްތިރިކީ ްއަުގ ްޑޮލަރުގެ ނޑުމެން ްއެތިއަުޅގަ ްީކ ްކުރީަމްްއެް،ކުރަން ކަންަތއް

ހުރިްގޮތަްށްއެްތިޖޫރީތަްއްޑޮލަރުތައްްއެޅީ.ްއެހެންނަމަވެސްްމީހުންެގްތިޖޫރީތަކަށްްްހުރިހާްމަހުޖަނުންްހެދިްއެއްަޗކީްއެ

ްމި ްއަޅުަގނޑު ްގެސްްހުއްޓާ ްސީދާޓުގެނަީއ ްޭއރުން ްވިޔަފާރި. ްރައްޔިތުްހައުސް ްޖީބަށް ްމީހާގެ ްކުރީގައިްއެ ވަންނާނީ.

ް ްޑޮލަރެއް ްލިބެނީ 3.93ްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއަށް. ްއެނލާރި ްރަނގަޅަށް ްއަށް ްރައީސް.އަިލބެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިަލްއވާނެ.

ނޑުްމި ނޑުމެް.އަށ2.51ްްބަދަލުކޮށްލަނީްރައްޔިތުންގެްޖީބަށްްޑޮލަރުްވަނީމަްްއޭތިްއަުޅގަ ންެގްއިރާަދކުރެްއވިްއޔާްއަުޅގަ

އްކުން.ްފީޖަހާްނުވަތަްުކރަފިއަޅާްނުވަތަްއެހެންްކަމެްއްރުފިޔާްބަޔަށްްޑޮލަރުްވ2ްިޮއންނާނީްސަރުކާރުްނިމޭއިރުަގއިްދެމި

ްމަހުޖަނުންެގް ްއެ ްވެސް ްބަހައްްކުރަން ްނެތް.ްައޅުގަް.ޓާޑޮލަރުތައް ްކުާރްްނޑުމެންނަކީައޅުަގނޑުެގްމައްސަަލއެއް މީހަކު

ްފަހަތްކަމެއް ްްގެ ްބަދަލެއް ްނިކުތީ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްނޫން. ްބައެއް ްއިރާދަކުރެްއވިްއާޔްބަލާ ްދިވެހިރާއްޖެ ގެނައުމަށް.

ކަންްމިހާރުްރާނީްއެމް.ޑީ.ޕީއިންްދިވެހިރާއްޭޖގައިްވެރިކަްނކ75ްު%ްަގއިްނަާގްވޯޓުނ7ްްމިްސެޕްޓެމްބަރުް.ބަދަލުކުރާނަން

ްއެނގިަލއްވާނެ.ްއެހެންެވްއެްއެ ްރަނގަަޅށް ްހަމަ ްބޭފުޅަްބޭފުޅުންނަށް ްކޮންމެ ނޑުމެންުއޅެނީ ްއަުޅގަ ޕާީޓާއްްގެުކްެވސް

ްެއއްގޮަތކަށް ްތިގުޅެންެވގެން. ްދެބޯގެރި ްއެކަހަލަ ްނެތް ްބޭނުމެއް ނޑު ްއަޅުގަ ްމިްވެްސ ްމީހުން ްގެންނާކަށް.ްްބޭ ތަނަށް

ްޝުކުރިއްޔާ.ްوالحمد هللއެއް.ްްމަަސއްކަތްކުރާްޕާޓީއެކުްްރަށްްސީދާްސާދާްތެދުވެރިކަމާކީްވައަްްއެމް.ޑީ.ޕީ

ް

ްއިންްވަޙީދުްވާހަކަދެްއކެވުްނ:ކޮމަންޑޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްުޙސަ

ްޝުކުރިް ްއާދެ!`. ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިްއްޔާ ްބަހުސްކުރަމުން ްމިއަދު ްކުރިމަތީަގއި ނޑުމެން ާދްްައޅުގަ

ްބެހޭްނެގުމާްޗާޖުްސަރވިސްްެއއަރޕޯޓްްއަތުންްފަިސންޖަރުންގެްފުރާްބޭރަށްއިންްްާރއްޖެންްއެއަރޕޯޓުްގެވެހިރާއްޖޭދި

ްކުށްވެރިޤާނޫނު ްމުޅިއަުކން ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަް. ްނުކުރާަނން. ްބޭނުންވޭްވެސްއެއް ްފާހަގަކޮށްލަން ް.އަޅުަގނޑު

ް ްކަންތައްތައް ްހުންކޮށްލަންޖެހޭ ްހަމަތަކެްއ ްމިުއސޫލުތަކާއި ްވާހަކަ ްވެސްްްމަޖިލީހުގައިްްނާނެ ްމެންބަރުން އެހެން

ްރާއް ނޑުމެންނަކީ ްއަޅުގަ ްތެދުފުޅެއް. ްެއއީ ްާގއިމުްވިދާޅުެވއްޖެ. ްނިޒާމެއް ްޓެކްސް ްއަށް ްބައެއްޖެ ޑުމެންްައޅުަގން.ކުރި

ްލިބޭނެ ްފައިސާ ްއިތުރުްދައުލަތައް ްގޮތްތަށް ްލިބޭނެ ްހޯދައި، ްޭއގަޮގތް ްްއިކުރީ ްޮއެވގެން. ްިދވެހިްބޭނުންތަކެއް އެއީ
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ްމަ ްއޭގެ ްހުރިހާްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްމަގުފަހިދައުލަތާއި ްކަމަށްްވިސްަނއި،ްެއގޮތަށް ްކުރާނެ ްކުރުމަށްންފާތަކެއް

ްވެސްް ްޓެކްސް ްެއއަރޕޯޓް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިް،ޓަކައި. ްމިހާރު ްގޮތަކަށްްެއއަރޯޕޓް ްއެހެން ްބިލު ުކޑަްްމިއަްށވުރެ،ްއޮތް

ް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވީްއެްއެހެންނަމަވެސްްހުށަެހޅިން.އަދަދެއް ްހުރީތީްަވގުތު ްސަރުކާރުަގއި ްމީހަކު ްވަިކ ަވކިްް،ގޮތަކީ

އަޅުަގނޑުމެންްއޭރުްްސަރުކާރަށްްތާއީދުކުރާްބޭފުޅުންްތާއީދެއްްނުކުރި.ްބަޔަކުްސަރުކާރުްހިންގާތީްމިްމަޖިލީހުގުްމިހާރު

ނުޑމެ ްއަުޅގަ ްމަސަްއކަތްކުރީ ްތަރައްއެ ްެވސް ްެއއަރޯޕޓަކީ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްއެއަރޕޯަޓކަށްކުޤީންގެ ްއޮތް ވާީތްްރަންޖެިހފައި

ވާތީްެއްސިނާޢަތްްފުޅާކުރެވެންްއޮތީްްއަދިްދިވެހިރާއްޖޭގެްއެންމެްަވރުގަދަްސިނާޢަތަކީްފަރުތުވެިރންގެްސިނާޢަތްްކަމަށް

ނޑުމެންގެްދަވާތީވެ.ްްމަށްކަްްކޮށްގެންއެއަރޕޯޓްްތަރައްޤީް ހެންްބަޔަކަށްްނެތީމާްއެްވަސްަކމެއްއުލަތުގައިްއެފަދަްތަނައަުޅގަ

ްއެކުރުމުެގްތެރޭގައިްބައެއްްޓެކްސްަތއް.ްވަކިްުމއްދަތަކަށްްދީގެންްތަރައްޤީކުަރންްމަސައްކަތްކުރީ،ްީދގެންއެތަންްކުއްޔަށް

ްސުވާލަކީ ްނިންމި. ްައޅުަގނޑުެމން ްބޮޑުކުރަން ްނަގަންޖެހެނީްވެސް ްމިފައިސާ ްމިއަދު ްހުރެތޯ؟ްްމިއަދު ްސަބަބަކާ ކޮން

ްްއެއަރޕޯޓު ްނޫން. ްދެއްކެނީކީ ްވާހަަކ ްޓެކްސްތަރައްޤީކުރާ ްމިް،އިންްމިހާރު ްއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެން ގައިްތަނުްއަުޅގަ

ްރާއްޖެމަސައްކަތް ްނިޒާމުއިންޓްރޮޑިުއސްްައށްްކޮްށގެން ްޓެްކްސގެ ްކުރި ްދަށުން ްއެގެ ްއާމްދަނީ ްދައުލަތުގެ އޮީތްްމިހާރު

ްއިތު ްއަށް ްކޮންކަެމއްތޯް.ުރވެފަދެގުނަ ްކޮށްދެނީް،ސަރުކާރުންްްރަީއސް. ްަރއްޔިތުންނަްށ ައޅުަގނޑުމެންެގްް.ދައުލަތުން

ް ްދައުް،އަހަރ3ްްުސަރުކާރުގެ ްރާއްޖޭަގއި ްއެއީ ްފައިސާ ްލިބޭ ްއޭރު ްއަޅުަގނޑުމެންްބިލިއަނ6ްުލަތައް ްހުރިއިރުގައި ގައި

ްކޮށްދިނީ. ްކަންަތއްތަކެއްތޯ ްކޮން ްފްލެޓުއަުޅަގނޑުްރައްޔިތުންނަށް ްްމެން ްފައަޅައިދިިނން. ޅުތައްްއަޅުަގނޑުމެން

ްރަނގަޅުއަޅުގަް.ންނިކޮނެދި ްހޮސްޕިޓަލްތައް ނނޑުމެން ްއަޅުގަ ްތަޢާރަފުކުރިން.ްުކރިން. ްނިޒާމު ްއާަސންދަ ޑުމެން

ް ްޓެކްސްތައް ްމިހުރިހާ ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް ްއާސަންދަ ްއާްނެގެމުން ްދުއްވާލީ. ްމީދަސަންވެސް ްމިހާރުްއަކުން ްހަކަށް

ްނޫން.ްނުިވތާ ްލިބެނީކީ ްރައްއެްއޗެއް ްދިވެހި ްދަށުން ްއާސަންދަިއގެ ްރަށްތަުކގަިއްމަސައްކަތްކަށް ްހޯދާފައިްޔިތުން ކޮްށގެން

ް ްއެ ްފާމަސީތަކުން ްަނގާހުރި ްކްރެޑިޓަށް ްވެސް ްއެތަންތަނުން ްެވސްްަނގާ ްބައްަލވާްތަންތަން ްހާލަކީ .ްހުސްީވ.ްމިއަދުގެ

ްޞި ްހަމައެކަނި ްައށް ްދާއިރާ ްށ.ްައޅުަގނޑުްއިލިޔަސްބަލައްޙީ ްމިއަދު ްފޯަކއިދޫްހަމަ ްްއަތޮޅު ްޚަބަރުއިން .ްލިބުނު

ްއިނގިލިް ްލޭނަގަން ްނެތް. ްކަށިކޮޅެއް ްޖަހައިލާނެ ްއިންޖެްކޝަން ްމަރުކަޒުަގއި ްިޞއްޙީ ްހޮސްޕިޓަލުގައި ފޯކައިދޫ

ްސްޕިރިޓް ްއަިއވީސާފުކޮށްލާނެ ްމިހާރު ްނެތް. ްސާފުްންކޮެޅްއ ްނަގަިއގެން ްހުް.ކުރަނީެފން ްހުރިްއެ ްޭގގޭަގއި ސްވީމަ

ްެއްއޗެހިް ްފުިޅއާ ްފަންކާްކޯލާވާޓަރު ނޑެއްްެގނެސްގެންްސާފުކުރަްނވީ.ްއެާތނގައި ްހުރީކީްނޫން.ޭއސީް،ްގަ ނެޑއް ބޭހެްއްްގަ

ްހާލުގަްހުރީކީްނޫން. ްއޮތްްމި ްތަނެއް ްހުރިހާ ްރާއްޖޭގެ ްފައިސާއި ްހޯދާ ްކީްއކުރަން ްިމއީ ް،ަނގަނީެއއްތޯ؟ްޓެކްސްްއިުރގައި

ްދައުލަތަ ްޭއގެްށްފައިސާ ްަރއްޔިތުންނަށް ްދިނުމަށްްންހޯދަނީ ްމިްްޚިދުމަތެްއ ްިމއަދު ްްޓަކައި. ްހުްސާވއިރުްއުޅެނީ މަސް

ްދެމުންނުމުސާރަ ްަރއްޔިތުްނނަށް ްދެނީދެވިގެން. ްޚިދުމަތެއް ްއެްއވެްސ ްަވޑަިއގަންނަވާދިޔަ ްނޫން. ްތާކަށްްކީ މިއަދުްްހާ

އެބަްވަަޑިއގަންނަވާ.ްަޖހާފައިްެއއްްްކޮންެމވެސްްަކނޑަްްަގއިެނއްތަްހާަވޑަިއގަންނަވާް،ޕީ.ޕީ.އެމްްމެންބަރެއްްވިދާޅުވިެހން

ްފަ ނޑުމެންނެްއ ްއަުޅގަ ްދައުލަތަކަށްްއިސާއެހެންވީމާ، ްނެތީމޭ،ްއެއް ްކޮށްދޭކަށެްއ ްއިތުރަކަށް ނޑުމެންެގްއަްބޭނުމެއް ޅުގަ
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ްއޭގެން ްނުލިބެންޏަކާްރައްޔިތުންނަށް ްނުލިބެންޏަކާ.ްއޭގެޚިދުމަތެއް ްފަސޭހަ ްފައިސާްްދައުލަތަށްްންނަށްރައްޔިތުް.ން ްނަގާ

ް ްވަންޏާ ްފަސޭހަތަކެއް ްއެހެންނަމަވެސްއިން ްކުރަްނވީ. ްައދަދެްޑޮލަރަކ31ްީްއެކަން ްއޭުރްޮބޑު ނޑުމެން ްއަުޅގަ އް.

ް ނޑުމެނ25ްްްހުށަހެޅިން ްއަުޅގަ ްއޮތީމަ. ްކަންތައްަތކެއް ްކަހަލަ ްއެހެން ްފަހަުތގައި ްއޭގެ ްއެއީ ްއެކަމަކު ްހަދަން. ޑޮލަރަށް

ްތަ ްބޭނުންވާތީް.ކުރަންޖެހޭތީވެޤީަރއްއެއަރޕޯޓް ްް.ކޮންމެހެން ްމުހިއްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެހާ ްސިނާޢަތަށް މުްޓޫރިޒަްމގެ

ްމި ްމިއަދު ްނަތީޖާއަކަްށ ްވާީތވެ. ްކޮންކަމެްއތޯ؟ްކަމަކަށް ްފައިސާްމިްވަނީ ްލިބިްހުރިހާ ްއެްއވެސްްް،އެްއ ދައުލަތުން

ްއެހީް،މީހަކަށް ްއެކަމުން ްަރއްޔިަތަކށް ްްއެްއވެސް ްނުވިތާދެފޯުރަވއިއެއް ްނޫން. ްހުރިްނީކީ ްކޮށްފައި ނޑުމެން ްައޅުގަ ކަށް

ްމަސައްކަތްތައް ްމަސްވެރިންެގްް،ބުރަ ްސިނާޢަތަކީ ްބޮޑު ްއެންމެ ްއަށް ްދެވަނަ ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާ ައޅުަގނޑުމެން

ް ްމަސްވެރިންނަށް ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްިލބޭނެއޭގެސިނާޢަތުކަން. ްއިތުރުްން ްްކޮށްދިނުމަށްމަންފާ ްއަދި ސަުރކާރުްޓަކައި

ްކޮންމެވެސްބަ ްޚަރަދުްޖެޓުން ްކޮންމެވެްސްވަެރއް ްިއވެނީ ްމި ްމިއަދު ްޖެއްީސ. ްމަްއޗަށް ްައގު ްމަުހގެ ްނަމަވެސް ކޮށްގެން

އްާޔްމަސްްައގުހެޔޮްުކރާްވާހަކަ.ްމިީއްފެއްޓުމެއް.ްވަރަކަށްްވުރެްަސއިްޒްުކޑަެވއްޖެްއެއްްދަްއކާފައިްވަކިްހަލަްބަހަނާކަ

ްައގުްދާނީްދަށްވެގެން.ްކިރާްހުް،ުހރިހާްމަހެއްްދުވަްސކޮަޅކުންްއެލަްެއއްެޗއް.ްފުރަތަމަްޖައްސާނީްއެކަހަ ރިހާްމަހެއްގެ

ްމި ްމިހާރު ްްއެހެންވީމާ، ްެއންމެހައިއޮްތ ްދައުލަަތއް ްަނގަމުންްސަރުކާރުން ްަފއިސާ ްއަދަަދކަށް މިހާތަނަށްްް،ގިނަ

ްފައި ްދައުލަތުން ްއަދަދަކަށް ްފަދަ ްނުދެކޭ ްދިވެހިރާއްޖެ ްނަގަމުންދުވަހަކުެވސް ްދޭްރައްްހެންނަމަވެސްއެް،ސާ ޔިތުންނަށް

ްކުޑަ ްމިޚިދުމަތްތައް ްނުވިތާްކުރަމުން ްދުަވހެއް. ްވުރެ ްދުވަހަކަށް ްފައިދާދަނީ ްލިބެންޖެހޭ ްރަްއޔިތުންނަށް އާއިްްކަށް

ްފައިދާތައްްދީފައިހޯދައި ްމިްހުރި ްވާހަކަްވެސް ްދަންނަވާ ްެވސް ްކުރިން ނޑު ްައޅުގަ ްނަގަމުން. ްިމއީްދަނީ މިްް،އެއް

ްަވިކް ްދަށުން ްޮކންޓްރެކްޓެްއގެ ްސަރުކާަރކީ ްމި ްނޫނޭ. ްަބއެއް ްތިބި ްއައިސް ްހިންގަން ްސަރުާކރު ްއިތުރަކަށް ސަރުކާރަކީ

ްމަސްދުވަސް،ްމުއްދަތަކަށް ްއޮތީްދެތިން ްބާކީ ްބައެކޭ.ްއެހެންވީހަް.މިހާރު ްތިބި ްއިތުރަކަށްްވެރިންނަްާމ،ްމިވާލުވެގެން ށް

ްމިހާރުްހަދާފައިްހުރިްޤާނޫނުތަކުންްލިބެމުންދާްފައިސާނުާވނެ.ްގެންހަދައިމިތަނުންްްފައިސާްދެވޭނެްެއްއވެސްްޤާނޫނެއް

ނޑުމެންްއެބަްއަށް ްއަކީ...ްްންްރުފިޔާބިލިއ12ްްައިޯތްމިހާރުްލިބެމުންދާްޖެހޭ.ްކޮބަްކުރަނީްީކއްތޯްބަލަންްއަުޅގަ

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްދުްވާހަކަދެއްެކވުން:މައިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސިޔާމުްމުޙައްމީދޫްދާ

ްވަރަޙް ްޢަލަިއކުމް ްައއްސަލާމް ްމަތު` ްهللا ްދިވެހިާރއްޖޭގ78/71ްެްނަންބަރުްނޫނުޤާްއާދެ!ވަބަރަކާުތހޫ.

ްއެއަރޕޯޓު ްްފުރާން ްއަތުން ްބިދޭސީން ްގޮތ31ްުބޭރު ްބެހޭ ްނެގުމާ ްއިޞްލާޙާޑޮލަރު ްހުށަހަޅާފައިވާ ްގޮތުންްްން،ްމި ބެހޭ

ްވާހަކަ ްދެތިން ްދަންނަްއަޅުަގނޑު ްެދކޭަވއިއެއް ނޑު ްއަުޅގަ ްދިެވހިރާްލާނަން. ްމިހާރުްގޮުތަގއި ްޓޫރިޒަމް އްޖޭގެ

ދަށަށްްދާނެްކަމަށްްްގެްއިންޑަސްޓްރީްމިހާރަށްްވުރެފަތުުރވެރިކަމުް،ގޮތުންްދިވެހިރާއްޖޭގެްޓޫރިޒަމްްވާްވެފައިްމިބައްޓަން
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ްއަންދާޒާއަޅުަގނޑު ްޮބޑަށް ްވަރަށް ްމެންނަށް ްވަނީ ްސަބަަބކަށް ްކުެރވޭ. ްއިންޑަސްޓްރީރާއްޭޖގެ ައކީްްޓްރެިޑޝަނަލް

ްޔޫރަޕުް ްމާކެޓަކީ ްފަނޫނިއްޔާ ްމިގެ ްމިއަދު ްއަދަދު ްފަތުރުވެރިންގެ ްއަންނަ ްޔޫރަޕުން ްވާއިުރގައި ްކަމަށް ވަނީްްތުރުވެރިން

ް ްބޮޑަށް ްގޮއްސަވަރަށް ްމިދަށަށް ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްބަދަލުގައި ްއޭގެ ްޤައުމުތަކުންް. ްއޭޝިޔާގެ އޭޝިާޔެގްް.އަންނަނީ

ްމިް،ކުންޤައުމުތަ ްއަށް ްރާއްޖެ ްއަޅުަގނޑުެމން ްޓޫރިސްޓުން ްޗަިއނާގެ ްއެހެންނަމަވެސްްޚާއްަޞކޮށް ޗައިނާެގްްއަންނަނީ.

ްދެކޭ ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްއަތްްްޓޫރިސްޓުންނަކީ ްއެއީ ްނޫންްއްްވެގޮތުގައި ްބައެއް ްނޫންް.ބޭނުންވާ ްބައެއް ްބޭނުންވާ ް.ފީނަން

ް ްއެހެންވުމުގެ ްނޫން. ްަބއެއް ްބޭނުންވާ ްދާން ްމާކެޓަކީބީޗަށް ްމީހުންގެ ްމި ްމާކެަޓކީްް،ސަބަބުން ަޗއިނީޒް

ދާއިމީްގޮތަކަށްްގެންދެވޭނެްމާެކޓެއްްކަމުަގއިްައޅުަގނޑުމެްންް،އަޅުަގނޑުމެންނަށްްޒަމާންތަކަަކށްްދެމިގެންދާނެްގޮތަކަށް

ްއަުޅގަ ްއެހެންީވމާ، ްނުކުރަން. ްޔޫރަޕުގެޤަބޫލެއް ްމިއަންނަ ްމިހާރު ްބަލަްނޑުމެން ް،އިާލއިރުަގއިފަތުުރވެރިންތަކަށް

ްފްލައިޓުޚާ ްއަންނަ ްއިނގިޭރސިވިލާުތން ްމިއްޞަކޮށް ްފްލައިުޓ،ްަތއް ްޗާޓަރ ްއެނ7ްްްވަނީ ްފްލަިއޓަކަްށްްފލައިޓުން މެ

ްމި.ްބަދަލުކޮށްފަ ްިވންޓަރއަދި ްޔޫ.ކޭއަންނަ ްތެރޭަގއި ްހުރިހާްޗާޓަރްފްލަިއޓުްގެ ްއަންނަ ްމިހާރުްއިން ްހުްއޓާލުމަށް ތަކެއް

ްމަސައްކަްއެ ްދަނީ ްއެތްމީހުން ްމިްުކރަމުން. ްނިންމާފަމީހުން ްވަނީ ްާރއްޖޭެގްހާރު ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްވަނީ ްސަބަބަކަށް .

ްބޮޑުވުމާ،ްޓެކްސްގެ ްޓެކްސްތަްއ ްއެއަްނިޒާމުން ްއައިސް ްއެމީހުން ްޤައުމުެގްއަދި ްއަދި ްޓެކްސްއާ ްދަްއކަންޖެހޭ ރޕޯޓަށް

ްނަގާްޖީ.އެސް.ޓީއާް ްއަުތން ްގެސްޓުން ްޓެކްސްތަކަށް ްއެހެނިހެން ްމިްއަދި ްްފައިސާ ްބޮުޑވެފަވަނީ ްވަރަށް .ްަހއްދުފަހަނަޅާ

ްލިބެމުންްމިް ނޑުމެްނނަށް ްއަުޅގަ ްމުޅިްއިނގިރޭސިްއޭގެްސަބަބުން ްމާކެޓްދިޔައީ ްއެްޗާޓަރ،ްވިލާުތގެ ްގެއްިލގެން ްމާކެޓް

ް ްމާކެުޓގެ ްޖާމަން 71ްް%ދިޔައީ. ްެގއްިލެގން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްހަތަރުއެ ްމީގެ ްމާކެްޓ ްޔޫރަޕް ްއަދިަޔއީ. ހަރަށްްފަސް

ް ްޖުމްލަ ްމުޅި ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްދަށްވެފަމިވަގުުތ51ްް%ބަލައިލާއިރު ްެގއްލުންވެފަ. ނުޑްވަނީ ްއަުޅގަ ްއެހެންވުމާއެކު .

ްްދެކޭ ްގޮުތގަިއ ނޑުމެންެގ ްްމިއަުޅގަ ްސަރުކާރުން ްކޮންމެ ްއަދި ްެނގޭ ްސަރުކާރުން ްޓެކްސްްްއޮތަސްރާއްޖޭގެ ައީކްްނެޭގ

ްރަްއޔިތުންނަްއަމާނާތްތެރިކަމާ ްޚަރަދުއެުކ ްޓެކްްސތަކަކަށްށް ްއަށްް،ކުރެވޭނެ ނޑުމެންެގްްަފއިސާ ްއަުޅގަ ްވާންޖެހޭ. އެަބ

އަހަރުްކުރިނ0ްްްއަދިްް،އަހަރުްކުރިންްވެސްްއަދިްދެް،ންްެވސްއަހަރުްކުރ3ްިއްޙީްހާލަތަށްްބަލައިލާއިރުަގއިްމީގެްޞި

ްވެސްް،ވެސް ްުކރިން ްއަހަރު ްހަތަރު ްރަށްރަށުގައިްއަދި ްހަމަ ނޑުމެްނގެ ްްއެއްްްގުޅަްޕެނަޑޯލްްްއަުޅގަ ރަްއޔިތުންނަށްްެވސް

ް ްމިލިބޭކަށް ްމީހުންްތަނުގައިްނާދޭ. ްބަެއއް ްޞި،ްސިޔާސީ ްމިހާރު ްބޭފުޅުން ްއޮތްބައެއް ްހާލަތު ްކިޔަިއގެްންްއްޙީ ގޮތޭ

ްމިއަނގަހުުޅވައި ްގެނައުމަށްްާލއިރުަގއި ްސަރުކާރު ްމިބޭފުޅުންގެ ްދޭނަމޭްބޭފުޅުން ްޕެނަޑޯލްގުޅަ ްތިމަންނަމެން ް.ޓަކައި

ހެލްތުްކޯޕަރޭޝަންްސިސްޓަމެއްްހަދައި،ްއެއީްް.ހަލާކޮށްލީްތޯވީ.ްމުޅިްސިސްޓަމުކިހިނެއްއިންޖެކްޝަންްދޭނަމޭްކިޔާފައިް

ްތަންދޮރު ްމީހުން ްނޭނގޭ ްޞިްވަޒީފާތަކަށް ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްސަބަބުން ްލުމުގެ ްދާއިރާގެ މިއަުދްްވަނީްމިއްޙީ

ނުޑވެފަ ނޑުފު ްް.ފު ްޙަޤީޤަތަކީ ްމީ ްަރއީސް. ްއޮޅުަވއިލާކަށްނުޖެހޭނެ.ްރައްޢިއްޒަތްތެރި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ޔިތުންނަށް

ްޙައްޤު ްައޅުގަްރައްޔިތުންނަށް ްވާޖިބަކީ. ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެއީ ްބުނަންޖެހޭނެ. ްމިތާ ްއަޅުަގނޑުމެން ނޑުމެްންބަސް

ގޮަތކަށްްމިތާގައިްވާހަކަދައްަކިއ،ްްއުލު،ްސިޔާސީްވެރިންްބުނާޙަމާތަނުގެްސިޔާސީްްބެްއްމިރައްޔިތުންްދެކެްނުވާްލޯތް
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ްއޮުޅވާލައިް ްރައްޔިތުންނަށް ްއެތައް، ްދައްކާްަރއްޔިތުންނަށް ްމިތަނުން ްވަރަށްމަންޒަރުަތކެއް ްއަޅުަގނޑު ބޮޑަށްްްދެްއކުމަީކ

ްހަމަ ްރައީސް. ްިޢއްޒަތްެތރި ްކަމެއް ްބަލައިްކުށްވެރިކުރާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްއަްއަެނއްކޮުޅން ްތައުލީމު.ްލަްނވީ ޅުަގނޑުމެން

ްދިވެހި ްމިހާރު ްތައުލީމުަގިއ ް%އަޅުަގނޑުމެްނގެ 31ްްރާއްޖޭގެ ްވަޒީފާދިވެހިރަްއޔިތުން ްތިބީ ްޢިއްޒަތްތެިރްމި ނެތިފައި

ްކުރި ްކާކު ްމީ ްނިޒާމެއްްރައީސް. ްަތއުލީީމ ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްބޮުޑވަމުންްްކަެމްއތޯ. ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްސަބަބުްނ. ނެތުމުެގ

ްދަރީންނަށްްއަންނަ ްމިއަަޅއިްޅަ ްމިއަުދ ްސަބަބުން ްދިވެހިރާއްޭޖގައިްްނުލުމުގެ ްމީހުންެގްްވަނީ ްއަދާނުކުރާ ވަޒީފާ

%ް ްކަމެއް.ްއަށ31ްްނިސްބަތް ްހިތާމަހުރި ްމީ ްޔޫރަްގޮްއސަ. ްބޭންކުރަޕްޓުްމީ ްަޤއުމެއް ްއެ ްނަމަ ްޤައުެމއްެގ ާވްޕް

ްކަމެ ްއޮތް ްވިސްނައިްހާލަތެއްގައި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްވައް. ްމިޕްރީަޑއިގަންަނވާ. ނޑު ްއަޅުގަ ްބިލު ތަނަށްްްސްކޫލްގެ

ް ްމީގެ ްސަރުާކރު، ްއޮތް ްއޭރުގެ ްއ2ްޮހުށަހެޅީ. ްކުީރަގިއ ްތައުލީމެއްއަހަރު ްޕްރީސްކޫލް ްކީޭކތޯ. ްބުނީ ްސަރުކާރުން ްތް

ްއަމިއްލަ ްނެތޭ. ްބޭނުމެއް ްދޭކަށް ްއެްތިމަންނަމެން ްތައުްއަށް ްޕްރީސްކޫްލ ްކިޔަވާށޭ. ްބޭނުމެއްމީހުން ނުވޭ.ްްލީމެއް

ްއެް ްހެދީ. ްބިލަށް ްއޮްކިހިނެއްތޯ ްމެޖޯރިޓީ ްބިލުޭބފުޅުންގެ ްބުރިކޮްށގަިއ ްމަށައި، ްަކނަޑއި، ްބިލުން ްޮކމިޓީއަކުން ންްންނަ

%ް ްްއ21ްެލިބެންޖެހޭ ްއަނެއް 81ްް%ދިނީ. ްމީގެ ްދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ްކޮބައިޯތ 2ްްކާލީ. ްކުރިން، އަހަުރ1ްްއަހަރު

ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްް،ނޯންނާނެް.ންްމިވެނިްކަމެއްްކޮށްދޭނަމޭްބުނުމުގެްޙައްޤެއްއޮތްްސަރުކާރުންްތިަމންނަމެްއިކުރީގަް

ްބައެދި ްލޯބިާވ ްދެެކ ްއަނިާޔވެރިަކންވެހިރައްޔިތުން ްިދެވހިރައްޔިތުންނަށް ްެއއީކީ. ްނޫން ްދުވަުހްްމިް،ްއ ްހުރިހާ އޮތް

ނޑުމެްނނަށްްފެނިގެންދިޔައީ.ްޕްރީސްޫކލްްތައުންވެރިކަ ލީުމްގައިްތައުލިބިގެންްމިއަދުްރޮނީ.ްރަށްރަށުލީމުްނުތަކުންްއަުޅގަ

ް ްރޮނީ. ްމިއަުދ ްނެތިގެން ްޕެނަޑޯލް ްރަށްރަށުގެ ްރޮނީ. ްމިއަދު ްޖަހައިނެތިގެން ްަގޔަށް ްއިންޖެކްޝަނެްއްރައްޔިތުންެގ ލާނެ

ްގެެނސްދިނީްމިދިޔަްހުރިހާްއަހަރުތަކުަގއިްމިްނެތިގެންްއެްަރއްޔިތުންްިމއަުދްރޮނީ.ްމި ަދއުލަތްްްދިވެހިްހުރިހާްކަމެއް

ްބޮޑުންނަް ްސަރުކާރުގެ ްނުލަފާހިންގި ްނުބައި ްމީހުންގެ ްތިބި ްވިސްނަންށް ްމިކަން ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޖެހޭ.ްކަމުން

ްމާރެއްްނޫން.ްދިވެހިރައްޔިތުންްމިއަދުްގަ

ް

ްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:

ްަރީއސް ްިޢއްޒަތްތެރި ްެއއަޝުކުރިއްޔާ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރާއްޖެ. ްބޭރަށްްރޕޯަޓކުން ްއަތުންްްއިން ްފަސިންޖަރުންގެ ުފރާ

31ްމިްހިމެނެނީްއިޞްލާޙުގައިްއެް.ްވަނީްހުށަހަޅާފަްބެހޭްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙެއްްމިްއެއަރޕޯޓްްސާރވިސްްޗާޖުްެނގުމާ

ްގޮތަށް ްނަގާ ްގޮތުަގއި ްޗާޖެްއެގ ްސާރވިސް ްއިތުރު ްއަެނއްާކވެްސ ްޑޮލަރު ްމިްއެމެރިކާ ނޑު ްއަުޅގަ ްއެެހންނަމަވެސް .

ްމި ްނުކުރަން. ްތާއީެދއް ްއިންތިޚާްއިޞްލާޙަކަށް ްރައްޔިުތން ްބަޣާވާތަކުްންސަރުކާރަކީ ްނޫން. ްސަރުކާރެއް ްއޮތް ބުކޮށްފައި

ްސަރުކާަރކަށްްްއަިއއްސަ ްނުެދވޭނެްއޮތް ްވޯޓެއް ނަޑކަށް ްހަމަްއަުޅގަ ްރައީސް. ްއަޅުަގނޑުްްޢިްއޒަތްތެރި އެހެންމެ

ްނަގަމުންދާްދެކޭގޮުތގައި ްއިތުރަށްް،މިހާރު ްްއަދި ްފާސްކޮށްފަިއވާ ްވެސް ްއިމްޕޯޓްއިތުރު ނޑުމެް،ބިލުތަކުން ްންއަޅުގަ

ްިޑއު ްއިމްޕޯޓް ްފާސްކޮށްފައިވާނެ ްއޭގެޓީ ްޤާނޫނެއް. ްބެހޭ ްމުދަލާ ްއެތެރެކުާރ ްވަރަށްދިވެހިރާއްޖެ ްެއއްޗެިހްްން ގިނަ
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ްއަނެއްކާްއުނި ްއެހެންނަމަވެސް ްއެބަކުރަން. ްމިކޮޅަށް ްފޮްވެްސ ްފެންވަާރްއޮތް ްާއއި ްސިމެންތި ްޑިުއޓީ ްއިމްޕޯޓް ނުވާފަިއ

ްހުރިހާްއޮތް.ްިޢްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްމިްއަދިްސުޕާރީްާއއިްެރޑްބުލްްއިންްވެސްްނަގަންްމިާހރުްފޮނުވާފައިްއެބަްްސާމާނާ

ްސަބަަބކާް ްނަގަނީ ްދިނުމަްޓެކްސްތަެކއް ްޚިދުމަތެްއ ްގޮުތގައި ްދެކޭ ްއަުޅަގނޑު ްރައްޔިތުންނަށް ްއެހެންނަމަވެސްްހެދި. ށް.

ދިަޔްގައިްކުީރްސަރުކާރުންްހިންގަމުންސަރުކާރުންްއެއްވެސްްޚިދުމަތެއްްަރއްޔިތަކަްށްދީފައިްނެތް.ްރާއްޖޭްމިހާތަނަށްްމި

ްމަޝްރޫޢުތަކެއް ްހުއްޓިފަްހުރިހާ ްދެވަނީ ްއަނެްއާކވެ. ްއޮްއވާ ްއެހެން ްހަމަ ްވަޒީފާތަެކްއްން ްއެތައް ްަސރުކާރުގެ ސް

ްއިތުުރކޮށްްސިޔާސީްް،އިތުރުކޮށް ްފޫބެއްދުމަށްް،މަޤާމުތައް ްޚަރަދު ްިރކަރެންޓް ްހިނާގ ްއިތުރުްްއެ ްއަނެްއކާެވސް ޓަކައި

ްމީގެ ްޓެކްސްތަެކއް، ްޓެކްސް ްސިން ްހިމެނޭ ްެއބަ ްދުންފަތާއިތެޭރގައި ްވެސް ްޭއގައި ްބާވަތްަތްއްްކިޔާފައި ބަނގުރަލުގެ

އެްފާހަގަކުެރއްވިްފަަދއިންްހަމައެކަނިްފަތުރުވެރިކަމުްންް.ފަވަނީްހުށަހަޅާްްުކރުމަށްްވެސްްމިއަނެއްާކވެސްްޭއގެންްއިތުރު

ްވަރަށް ްެއއީ ްެވސް ްނެގުމަކީ ްމައްސަލަްޓެކްސް ްސަރަހައްދުަތކުަގިއްެއއް.ްއަޅުަގނޑުމެްބޮޑު ްއެކި ްރާއްޖޭަގއި ްމިހާރު ން

ތަކުންްކާ.ްރިސޯޓުދައްޑޮލަރުްއެބ7ްްަހަުއސްތަކުންްވެސްްހަމަްޓަކައިްއެްގެްސޓުްއުސްްހިންގުމަށްއަޅަމުންދާްގެސްޓުހަ

ް ްއ7ްުވެސް ްއެ ްއެއާޑޮލަރު. ްދެން ްހުށަހަޅާފަ. ްވާނީ ްވެސް ްޗ31ްާްެއކުނިުކރަން ްސާރވިސް ްޑޮލަރު ޖެްއގެްއެމެރިާކ

ްއެއަްގޮތުަގއި ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ްމާލޭ ްހަނަގާއިުރަގއި ްއެބަ ްގޮތުަގއި ްތަނެއްގެ ްޚިދުމަތްދެވޭ ދަންޖެހޭ.ްރޕޯަޓކީ

ތަނެއްްްބުާންޝަރުތުތައްްހަމަވާްްށްްފެތޭ،ްައއިާކއޯްއެއަިއކާޯއްސްޓޭްނޑަޑަރޕޯަޓކީްެއްއެއަްވެސްއެހެންނަމަވެސްްމިހާރު

ްއެ ްްނޫން. ްއިމަތަނުގައި ްުނވަތަ ްހާލަތެއްގައި ްހާލަކުއްލި ްބޭސްފަުރވާޖެްނސީ ްދިާމވިޔަސް ްކަމެއް ކުެރވޭނެްތެއްަގއި

ްރާއް ްނެތް. ްވެސް ްރާއްޖޭގައި ްނެތް. ްވެސް ްާރއްޖޭަގއި ްއެްއވެސްޑޮކްޓަރެއް ްަކއިރީްހޮސްިޕޓަލެއްަގއި،ްޖޭގެ 21ްަގއި

ްރޭޑިއަްކިލޯ ްެއްއގަިއްހުންނަންޖެމީޓަރު ްމާލޭގަިއްހަމަސް ްބުނޭ. ްކަމަށް ްހޮސްޕިޓަލެއް.ްއެްްގައިމުހޭނެ ްނެތް ފަރުާވްްވެސް

ްމާމި ްނެތް. ްސްޕެޝަލިސްޓުންނެއް ްހުއްދަދީފަލިބޭ ްއޮތީ ްއެއަރޕޯޓަށް ްއެނގިލީ ްނޫން،ް. ްހޮސްޕިޓަލެއް ްއެއަރޕޯޓުގައި

ްހަމަެއކަނި.ްއެްްއެބަްްއިްައތޮޅުގަް،ިއްއެމް.ބީ.ބީ.ެއސްކައިީރގަ ްމަުރކަެޒއްަގިއްެވސްްޞިްހުރިްކަންނޭނެގްޑޮކްޓަެރއް އްޙީ

ްހާދިސާ ްކިިރޔާ ްޑޮކްޓަރެްއ. ްއިމައެްްހުރި ްއެީހތެރި، ްހިނަގއިފިއްާޔ ްއެހީއް ްހާލަތެްއަގއި ްފޯރުކޮްޖެންސީ ށްދެވޭެންެއއް

ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންވީމާ، ްނެތް. ްނުދީްޤަބޫލެއްްތަނެއް ްޚިދުމަތެއް ްއުޖޫރަް،ނުކުރަްނ ްނަގާކަށް.ްްޚިދުމަތަށް އެއް

ްރިސޯޓުއެނގިް ްރާއްޭޖގެ ްސާރވިސްވަަޑއިގަންަނވާނެ ް%ށްޗާޖަްތަުކގެ ްޗ11ްްާ، ްރިސޯޓުސާރިވސް ްއޮވޭ. ަތކުަގއިްޖެއް

ްޗާ ްސާރވިސް ްދޭންޖެހޭ ްުމވަްއޒަފުންނަށް ްޗާޖުޖެއްމަސައްކަތްކުރާ ްސާރވިސް ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް ްމިް. ްދެނީްވެސް

ްއެބ1111ްްަްރުފިޔާ،2111ްހިތުހުރިްމިންވަރަކަށްްނަގާފަ.ްބައެއްްމީސްމީހުންނަށްް 11ް.ްއެހެންނަމަވެސްް%ދޭްރުފިޔާ

ްޗާޖެް ްމީރާސާރވިސް ްނަގައިފިއްޔާ ްފަތުރުވެިރަކމުން ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްގޮުތގަިއ ްނަގަމުންދާްްއްގެ ްއެ ްމިހާރު ިއން

ް ްއިން ްއެބ8ްަޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ ްނެގީމަ، ްޖެްޑޮލަުރ ްއެހެންނަމަވެްސ ްރުފިޔާ. ްބިލިއަނެއްހާ ްަނގައިިފއްާޔ11ްްހޭ ޑޮލަރު

ްމުވަްއޒަްބިލިއަނަކަށް ްރުިފާޔ ްގިނަ ްނުބަހާވުެރ ްއުސޫލަކުން ްެއވެްސްހަމަ ްއެހެންނަމަވެސް ްލިބޭނެ. ްބަހާލަން .ްފުންނަށް

ްވޭ ްއުޅޭ ްރަށްރަށުަގއި ްރޫމްބޯއީަޓރުބައެއް ްނުވަތަ ްން ްލިބޭ ްއެބަ 8ްްންނަށް ްރުފ9ްިހާސް، ްމައްޗަށްްހާސް ްމަހެއްގެ ޔާ
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ފިާޔ.ްއަިދްހާސްްރ2ްުނުވަތަްް،ހާސްްރުފިޔ1ްާލިބެނީްްށުގައިްއުޅޭްކުދިންނަށްްމިށްރަޖަށް.ްއަނެއްަބއިްރަސާރވިސްްޗާ

ްއެހެންމެްރިސޯޓު ްވަޒީފާހަމަ ްރައީސް.ްތަކުގައި ްްއަދާކުާރ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަ ްމި ނޑު ްވަޒީފާއަުޅގަ ްފާހަގަކުރަނީ ާއްމި

ްމި ްގޮތުން ްފާހަަގކުރަނީްބެހޭ ްއެ، ްަނގާފައި ްެއއް ްދޭންޖެހޭ.ްްޓެކްސް ްޚިދުމަތެއް ްރަްއޔިތުންނަށް ްއެަބ ްއިން ޓެކްސް

ް ްްމިރައްޔިތުން ްމިދައްކަނީ ްރައްޔިތުން ްފައިސާ. ްހިންގުމަށް ްޕާލިމެންޓުްސަރުކާރު ްފައިސާ.ްްދައްކަނީ ހިންގުމަށް

ްސިވިލް ްއޮްރައްޔިތުން ްމުވަސާރވިްސްބޮޑު ނޑަައޅާފައި ްކަ ނެޑއް ްމިްއޒަނިގަ ްލާަފއި ްރައްޔިތުންނަށްްްފުންތަކެއް ތިބެނީ

ްްކުރުމަށްޚިދުމަތް ްޚިދުމަތްެއހެންނަޓަކައި. ްރައްޔިތުންނަށް ްނުް،ނުކޮށްމަވެސް ްއެއްެޗއް ްމިްރައްޔިތުންނަށް ދީ

ް ްްއަހަުރވ31ްީނަގަމުންދަނީ. ްރާއްޖޭގ41ްްައަދި ްފަތުުރވެިރކަން ްއަހަރުވީ ްއޮންނަ، ްަކއިރީަގއި ްއޮންނަތާ. ްޖެހިގެންއި

ްރަށުގައި ްމުވަްއޒަފުްއޮންނަ ްއެރަުށގެ ްއެވެސް ްަރއްޔިތުންނަކަްށްވަޒީފާްންނަކަށް ްދިރިއުޅޭ ްދެްރަށުގައި ްނޫން.ްއެއް ނީކީ

ްަބއެ ްކޮންމެވެސް ްއެްލަންކާ ްދެން ްަނަގއިގެން ްނަގަނީ. ްރިސޯެޓއް ްައއިސް ްދެނީ.ްްއް ްަވޒީފާ ްބަޔަކަށް ްބޭނުންވާ މީހުން

ްމި ްއައިްމިހާރު ްބަދަލުްންފަހުްސަރުކާރު ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ްވަޒީފާއާ ްދިވެހިރާއްޖޭަގިއ ުކަގއިްސޯޓުތަރިް،ގެނެސްވެސް

ޮއީތްްބިދޭސީންނަށްްއަދާކުރެވޭނެްކަމަށްްއެްމީހުންނަށް،61ްަތކުަގއިްަވޒީފާްއަދާކުެރވޭނެްކަމަށްް%.ްރިސޯޓުޚާއްސަކޮށް

ްނިންމާފަ ްރައްޔިތުންނަކަށް ްދިވެހި ްމާނައަކީ ްމުވަ. ްގިނަ ްނުދެއޭ. ްތިބިްްފުްނނަކީއްޒަފުރުޞަތެްއ ްަވޒީފާަގއި ވަގުތީ

ްމުވަްއޒަް ްވަގުތީ ްްފުންނަށްމުވަްއޒަފުން. ްމުސާރަ ްވީމަ ްއެްއެއް ްނުކުރެވޭ. ްބޮޑެއް ްއެތައްްްވެސް ްދޭންޖެހޭ މީހުންނަށް

ްތިންހަތަރުއި ްއެހެންވީާމ، ްެކނޑިފަ. ްއޮންނަނީ ްކިޔާަފއިްްނާޔަތްތަެކއް ްވަޒީފާތަުކގައޭ ްަވުގތީ ްވަންދެން އަހަރު

ްގެްނގުޅޭ.ްއެހެންވީމާ،ްރެގިއުލޭޓުްކުރިސޯޓްތަ ްއެބަ ްރިސޯޓުަގއި ްފުރަތަމަ ްކުެރެވންވީ ްތަކުން ެއް،ްނަގާަފއ11ްިލިބޭް%އެ

ހިންގުމަށް،ްސަރުކާުރެގްްނުވަތަްސަރުކާރުްދެވޭނެްގޮތެްއްއެބަްހަދައިދޭންޖެހޭ.ްހަމައެކަނިްއެއަރޕޯޓުންްފުންނަށްމުވަްއޒަ

ްފޫބެއްދުމަށްރިކަރަ ްޚަރަދުތައް ްނުވަތަްޓަކައިްންޓް ްއަތުން ްޓެކްސެްއްްރައްޔިތުން ްވެސް ްއަތުން ބިދޭސީންެގ

ްއެމް.ޑީ.ޕީނަގަިއގެން ްއެނގިަވޑަިއގަންނަވާނެ ނޑުމެްންްނުވާނެ. ްއަޅުގަ ްސާމާނުން ްއިމާރާތްކުރާ ްސިމެންތި، ސަރުާކރުން

ް ްަކނޑާލީ ްޑިއުޓީ ްބޭނުންވާތީ. ްތަރައްޤީ ްމިހާރުދިވެހިރާއްޖެ ްބޯހިޔާވަދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްމާލޭަގއިްޚާއްޞަ،ްިހކަންވެސް ކޮށް

ބޯހިޔާވަހިކަންްނެތިްއެތައްްަބޔަކު.ްކިަޔވަިއގެންްޒުވާނަުކްިނކުމެްަވޒީފާްއަދާކުރާެންތަނެްއްނެތް.ްަވޒީފާގެްފުރުޞަެތއްް

ްނީ.ްމައެަކނިްދެތިންްމީހަކުްވިޔަފާރިކުރަންޖެހެނެތް.ްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްހަ

ް

ްހަކަދެްއކެުވން:ވާްޒިމުމަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާ

ްޝުކުރި ްއާދެ!`. ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްްްއޔާ ްބާޣީ ްއޮތް ްޓެކްސެމިހާރު ްބޮޑު ްފަރާތުން ްނަގަްންސަރުކާރުގެ އް

ްއެ ްއެބަމަސަްއކަތްްްހުށަހަޅައިގެން ްފާހަގަކޮށްަލން ްމިކަން ްއަޅުަގނޑު ނޑިވަެޅއްަގއި ްދަ ްޢިއްޒަތްތެރިްްކުރަމުންދާ ޖެހޭ.

ނޑުމެންނަ ްއޔިތުންްއް.ްއެމް.ޑީ.ީޕގެްިސޔާސަތަީކްރަސްްނިޒާެމއްްއަހުލުވެރިކުުރަވންްބޭނުންވާްބައެްީކްެޓކްރައީސް.ްއަުޅގަ

ނޑުމެންްބުނީމުްއަދިްދުނިޔޭގެްއެހެންްޤައުމުތަކުންްމިކަންްއަތުންްޖީ.އެސް.ޓީއާ ް،ކުރާްއުސޫލުންްމިކަންްކުރުން.ްއަޅުގަ
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ް ްބޭރުން ްނުވަތަ ްޖީ.އެމް.އާރު ްއަތުން ްރަްއޔިތުން ްރައްޔިތުންދިވެހިރާއްޖޭގެ ްރާއްޖޭގެ ްއަތުން ްމީހުން ނުހިމެނޭްްއަންނަ

ްޖީ.އެމް.އާރު ްްންގޮތަށް ްއެއްބަްސވަމުންދިޔައީ ްތަރައްޤ25ްީވެސް ްއެއަރޕޯޓް ްއެއީްްކުރުަމށްޮޑލަރު ްހޯދައިދޭށޭ. ޓަކައި

ްހެދި ްަގވާއިެދއް ްޤާނޫނަާކއި ްއޮެވގެން ްއުސޫލެއް ްއެގްރިމެންޓު، ްކުެރވިެގންއަިދ ްނަގަންްްތަެކއް ޅުނީ.ްއުއެފައިސާ

ްހިތްއެހެ ްެއކަމާ ްމިއަދު ްވަކާލާތުޮކށްހަންނަމަވެސް ްެވްސްް،މަނުޖެހިގެން ްދުވަހަކު ްއެީއކީ ްކުރިމަތީގައި ްރަްއޔިތުން އަދި

ބުކޮށްފައިްއޮތްްަސރުކާރެއްްބަޣާވާަތކުންްަވއްާޓްޒާތުެގްކަމެއްްނޫންްކަމަށްްދައްކަިއ،ްަރއްޔިުތންްއިންތިޚާްކުރަންްހެޔޮވާ

ެއއްެގްގޮުތގަިއްނަގަިއގެންްވާހަކަދަްއކަމުން.ްްެއއްްވާހަކަ،ޑޮލަރުެގްވާަހކ25ްަދެންނެވިް%ްއީްމިދިޔަްްހިސާބަށްްކަންތައް

ްމި ްފެނިެގން ްމިއަދު ްދަްއެހެންނަމަވެސް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްމ31ްިނީ ްފެންނަމުން ްވާހަަކ ްްޑޮލަރެްއގެ 31ްދަނީ.

ްފަިއސާޑޮ ްމި ްވާހަކަ. ްނަގާ ނޑަށްވުރެްލަރު ްއަޅުގަ ްދެންމެ ްއެްްނަގަނީ. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަދެްއެކވި ްކުީރގައި

ްަގއިްބަލަންްެއބަްއްްނަާގއިރުިވދާޅުވީ.ްައޅުަގނޑުމެންްޓެކްސެްްކުރެްއވީްއެްުނކުތާ.ްވަަރށްްރަނގަޅުްވާަހކަފުޅެއްްއެފާހަގަ

ް ްރައްޔިތުންނަށް ްރާއްޖޭގެ ްމިްކޮންޖެހޭ ްކޮށްދިނީ. ްއަހަރުްކަމެއްތޯ ްދޮޅު ްރައްޔިތުންނަށް ްމިވެްރާއްޖޭގެ ދަނީްްގެން

ްމި ްނުކުެރވި. ްކަމެއް ްފައިސާްއެްއވެސް ްޚަރަދުްހުރިހާ ްމި ްބަޣާވާތްކުރިްކުއެއް ްދިފާޢުކުރަން. ްސަރުާކރު ްބަޣާވާތުގެ ރަނީ

ްހިމާޔަތް ްގޮތްތައް ްބޮޑެތިކުރަން. ްޚަރަދުއިްްބޭުރގެ ްޖަމާޢަތްތަކަށް ްޖަމުޢިއްޔާ ްފުރައްސާރަކުރާ ކުރަން.ްސްލާމްދީނަށް

ޢަލައިހިްވަަސއްލަަމްهللاްތޯްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްފެނިގެންދިޔައީްކީރިތިްރަސޫލާްޞައްލަނޫންތީަގއިޅުަގނޑުމެންްކުރިމައަ

ްޯޖކުޖަހައި ްއާޔަތްތަކަށް ްުޤރުއާނުގެ ްއަދި ްފުރައްސާރަކޮށް ްހިންގުމަށްްއަށް ްރޫޑަްެއކަން ްވާިގވެިރވި ްިކޔާްޓަަކއި ރފިން

ްބާ ްމި ްމޫނުކުންފުންޏަކަށް ްސަރުކާރުގެ ްރީތިޣީ ްްކުރުމަށްމަތި ްބަޖެުޓން ްދައުލަތުގެ ްރުފިޔ3ްްާޓަކައި މިލިއަނެއްހާ

ްމިޚަރަދު ްނައިބު ްބަންޑާރަ ްދައުލަުތގެ ްވާހަަކ ްކޮމިޓީތަްކުރި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެތަުނގަިއ ްފާހަަގކުރި.ްްކުަގއި ވާހަކަ

ްމުްއެމަގާްކީްއެއަްނެންގެވިްމައްސަލަްކީްނުވަތަްއެނާްމިއަދުްއެނެންގެވިްިޑިޒޝަނަެއކަމައަޅުަގނޑަށްްޤަބޫލުކުެރވެނީް

ްދޫކޮށްލަން ްކަމަނާ ްޖެހުނީ ްބާޣީ ްފަރާތުން ްއާޚިރުަގއިސަރުކާރުެގ ްފަހުން ްއެންމެ ްވޭނެއް ްހުރިހާ ނަތީޖާއަކަްށްްއަާޅ

ްބަންޑާ ްއެްރަވެގެންދާނީ ްއިސްތަށިފުޅުަގއި ްއެހެންވީމާްަނއިބުެގ ްިދޔުން. ްއެޅިގެން ްކަން ްއަިމއްލަފުޅަށްްްއެ، ކަމަނާ

ްއެޢުއިސްތި ްޕީ.ޕީ.އެމުްމި،ްްނވީމާދެއްވީ.ްއެހެްފާ ްކަމެއް.ްމިކަމަކީ ްވިސްނަންޖެހޭ ްވެސް ްސިޔާސީްްން ްވާދަވެރި ކަމަކީ

ްމައްސަލަ ްބޮޑު ްނަންގަވަންޖެހޭ ްއެްޕާޓީތަކުން ްފެނިގެން ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްޤާނޫނަށްްްއެއް. ްމާލިއްޔަތު ދިޔައީ

ްއެ ްއަދި ްނޫން. ްހިތަނީކީ ްއަމިއްލަްހުރުމަތްތެރިކޮށް ްްބޭފުޅުްނ ްއެއަށް ނުޑމެން ްސަރުކާރަށްްއަުޅގަ މް.ޑީ.ޕީ

ބަދަލަށްްެވްސްްމިއަދުްއެްް،ަޓކައިްގެނައިްބަދަލުތަކަްށްވެސްްްމަށްވުޓަަކއިްދަުއލަތްްހިންގުންްހުއްޓުްކުރުމަށްފުރައްސާރަ

ްއަމިއްލަްއެ ްތާއީދުްށްއަްބޭފުޅުން ްމިްެވސް ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމަންޒަރު ްޤާނޫްނުކުރާ ނުެގްދިޔައީ.ްމާލިއްޔަތު

އެއްްުނވަަތްްދައުލަތުގެްފައިސާް،ދަުއލަތުގެްއެްއވެސްްމުދަލެއްްް،ވޭްްއަށްްގެނެވުުންއިޞްލާޙުަގއިްއެބަްވަނަްމާއްދ7ްާ

ްއެއްް ްއެްއވެސް ްދޫކުެރވޭނ111ްީ%ް،ެޗއްދައުލަތުގެ ްެއއްެޗއް ްފާސްކުރާްްހިއްާސވާ ްމަޖިލީހުން ރަްއޔިުތންގެ

ްނުކު ްއެކަެމއް ްމެނުވީ ްގޮުތަގއި ްކޮޤާނޫނެއްގަިއވާ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމިއަދު ްެއހެންނަމަވެސް މިޓީއަކުންްރެވޭނޭ.
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ނޑުމެންނަށްްމިްފެނުނީ.ްދެންްއޮތްްތަނަކީްމިެވސްްިވއްަކއިްރޕޯޓެއްފެނިގެންދިޔައީްާރއްޖޭގެްއެއަ ްލާފައިްޮއއްވާްއަުޅގަ

ްކުރުމަށް ްޓަކައިްްކަންތައްތައް ނޑިޔާރުްކުރުމަށްތަޙުޤީޤު، ްފަ ްނުަވތަ ްދާއިރުްްގެޓަކައި ްއެއަށް ްނިންމަވައިފިްްަގއި ތަނުން

ފަހުގެްނިޔާްްވެސްްއެންމެްބާރުގެްމައްަޗށ3ްްކޯޓުންނޭްމިްްމްސުޕްރީ،ްބާރުގެްތެރެއިނ3ްްތިމަންނަމެންނަކީްްއިއިްއޔެގަް

ނަޑއަުޅއްވަމުން ްރަކަ ްޤާނޫނުއަސާސީ.ްމީދާނީ.ްކޮަބިއތޯ ްނިންމި ްަމއްޗަށ3ްްްްއްޔިތުން ްނިޒާެމއްގެ ްއޮތް ްވަިކވެަފއި ބާރު

ްނުފޫޒުްންއެއްބާރު ްަމއްޗަށް ްބާރުގެ ްގޮަތށްއަެނއް ްގޮތުްންް،ނުފޯރުވޭނެ ްކަންކުރާ ްވެސް ްމީހުން ްއެހެން ދުނިޔޭގެ

ބުނޭްވަރަށްްސާފުކޮށްްދިވެހިރާއްޖޭގެްރައްޔިތުްނެގްް.ްމިްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްއެބައެއްްފާސްކޮށްފައިްއޮތްްޤާނޫނުއަާސސީ

ްބާރޭ. ްމަތީ ްއެންމެ ްހެދުމުގެ ްޤާނޫނު ްއެއީ ްސުޕްރީްބާރުގެްއެްމަޖިލީހަކީ ްއަރައިުނގަނެވޭނެްމްމައްޗަކަށް ްޯކޓަކަށް ްއެ.

ްތަނަކުންްވެސްްޤާނޫނުްމާނަކުރުމުގައިްއެންމެްތަނުންްއަދިްއެހެންްޯކޓުގެްއޮތްްބާރަކީްމިްމްބާރުގެްމައްޗަށް،ްސުޕްރީ

ްސުޕްރީ ްފަރާތަކީ ްބުނާ ްބަސް ްއެފަހު ްކޯޓު.ްއެހެންނަމަވެސް ްއަމިއްލަްމް ްއިއްޔެްްބޭފުޅުން ްްއިގައަށް ްމި ްނިންމެވީ 3ްއެ

ްމި ްތިމަންނަމެންނޭ. ްވެސް ްވެރިންނަކީ ްބަސްބާރުގެ ްނިންމުމަކަށް ްނިންމާ ްނޯތަނުން ްކަެމއް ްއެްއވެސް ންނާނޭ.ްބުނެވޭނެ

ްއެކަމަށް ްބަސްބުނެވޭނެ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްމިްނޫން ްފޮނުވާފައި ްރައްޔިތުން ްމަޖިލީހަށް ްރައްޔިތުންގެ ްއަުޅަގނޑުމެން .ް

ޮއވޭްމިތަނުންްނިންމާްްރީަޙކޮށްްލިޔެަފއިްއެބަްޞަ،ްޓަކައި.ްމިޤާނޫނުއަސާސީަގއިްވަރަށްްސާފުކޮށްްށްތިބީްޤާނޫނުްހެދުމަ

ްުނކުރެވޭނޭ. ްވަކާލާެތއް ްކޯެޓއްަގއި ްެއްއެވސް ްމައްޗަްށ ްހަލަބޮލިްނިންމުމެއްގެ ްިސޔާސީ ްތެޭރަގއިއެހެންނަމަވެސް ،ްކަމުގެ

ނޑިޔާރަކުްްމްޕްރީޓަަކިއްސުްކޮށްްޕީ.ޕީ.އެމްެގްރިާޔސީްކެންިޑޑޭޓްްހޯދުމަށްޚާއްޞަ ބޭފުޅަުކްްީދްކިޔާްްهللاބްދުޢަ،ްކޯުޓގެްފަ

ްތެރިްަރީއސް.ކުރަންްޮގސްްހުއްޓޭްޢިއްޒަތްނިލަންދޫގައިްކެމްޕޭން

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްްމިހާރު ްއަރުވަނީ ްދާއިރާގެ ްޢަލީމިލަންދޫ ްމެންބަރު ވަނ2ްްަް،އަށްްރިޟާްޢިއްޒަތްތެރި

ްފުރުޞަތު.ް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްންދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްރިޟާމިލަ

ްންޑޮލަރުްވެސްްބޮުޑވެގ25ްެނޫނީްް،ޑޮލަރ28ްުޑޮލަރުްނުނަގަންްނޫނ31ްްީްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއާދެ!

ް ްމާލޭގައި 22ްްމުޅި ްމުޒާހަރާކޮްށފައިްދުވަސ22ްްރޭ ްއުފެދިފައިް،ވަންދެން ްޮއްތްް،އޭުރަގއި ްއުަފއްދާފައި ރައްޔިތުން

ްއެންމެ ްަވއްޓާލުމުަގއި ްވަސީްސަރުކާރު ްެއއް ްބޭނުންކުރި ްޖީ.އެމްްބޮޑަށް ްގޮތުަގއި ްދިނުމާ،.އާރަލަތެްއގެ ްެއއަރޕޯޓު ްށް

ތަށްްއެކިއެކިްހުރިހާްވާހަކަތަކަކީްދިވެހިްރައްޔިތުންަނށްްތަފާތުްގޮތްގޮްމިކަހަލަްކަންތައްތަކެއްްފާހަަގކުރި.ްއަދިްހަމަްމިް
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ނޑުްކޮްކޮށްގެންްގެެނސްދީފައިްހުރިްވާހަކަމީޑިޔާތައްްބޭނުން ކޯޕަރޭޝަންްްށްލަންްބޭނުންވާްސުވާލަކީްހެލްތުއެއް.ްައޅުގަ

ްސިސްަޓމުއުފަ ްހެލްތު ްބުިނިއރުގައިްްއްދަިއގެން ްވާހަކަ ްހަލާކުކޮށްލި ްމިްްައޅުަގނޑު، ްަރއްޔިތުްނގެްްހިތުން ްމި ތަނުގައި

ްއަޑު ްއޔިތުންނަކަްށްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވާހަކަދައްކާްައޑުްއަހަންްތިބިއިރުގައިްދިވެހިްރަް،މަޖިލީހުގައިްވާހަކަދައްކާ

ް ްނުވިސްނޭނެ ްހަމަ ްިދވެިހ ްއެބާއޭ ްހަމަ ްހެލްތުްރައްޔިތުްނ ްތެރެއިްނ ްޯކޕަރޭޝަންގެ ްހެލްތު ްބާއޭ، ްހާވެްސްހަނދާންކޮށި

ްއެްޕ.ޑީ.ޕީ ްއިން. ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްކަށަވަުރކޮށްދިނީ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްނިޒާމެއް ްއަިދްއިންޝުއަރެންްސގެ ްެއއީ. ްފިކުރު ގެ

ށްްބުނާްމީހާގެްއަޑުްއެއީްޞައްޙަްއަޑުްކަމަށްްވަންާޏްކިތަންމެްބާރަކަށްްހަޅޭއްލާފައިްއެންމެްައޑުަގދަކޮއެމް.ޑީ.އޭްއިންް

ްބޭނުންވަނީ ްބުނަން ްބާރަށް ްއެންމެ ްއަށްްް.އަޅުަގނޑު ްދިވެހިރާއްޖެ ްދަށުން ްނިޒާމެއްގެ ްތިބުނާ ްޕްރީސްކޫލު ކީއްެވގެންހޭ

ް ްކަންތައ435ްްްވޭތުވެިދޔަ ްުސވާލުއުފެދޭ ްިމއީ ްހަމަޖައްސާލަނުދިނީ. ްތެޭރގައި ްއެންދުވަހު ްއެމް.ޑީ.ޭއގެ ް،ބޮޑުްމެ.

ްއެންމެ ްރިޔާސީްބޮޑުްއެމް.ޑީ.ޭއގެ ްވަލިއްޔުލް،ްތާއީދުކުރާ ްމިހިރަ ްމިހާރު ްއެބަނޫނިއްޔާ ްވަޙީދު ްބާޣީ ްގޮތުަގއި ްއަމުރެްއގެ

ްދިފާޢު ްއިން ްވަޙީދާހުރި.ްއެމް.ޑީ.އޭ ްއެބަ.ްކީއްެވގެންބާ ްްކުރޭ ްދިވެހިރާއްޖެ ްމުޅި ްޕްރީވާހަކަދަްއކާލަިއގެން ކޫލުެގްސްއަށް

ްޚިދުމަތެއް ްއިފަތުރައިްހުރިހާ ްކޮން ްއެއާލާޚްނުލީ. ްހަމަ ްއޮތީ؟ ްބޯޞްތެރިކަމެއްޯތ ްސިސްޓަމުެގްއެީކަގއި ޑަރްކޮންޓްރޯލު

ނަޑއަަޅއި،ް،ސިންގާްވަްއކަމެއްްބޮޑު ކޯޓުތަކުްންް،މިްމަޖިލީހުންްނިންމާފައިްއޮތްްނިންމުމަކަށްްބޮޑުްވަްއކަމެއްްކަމަށްްކަ

ްނިންމުމަކަށް ްއޮތް ްސިޔާސަތުް،ނިންމާފައި ްބަޔަުކްިއސްލާމްް،އިސްލާމީ ްއުޅޭ ްނިކުމެ ްކިޔައިގެން ްދަމަހައްޓާށޭ ދީން

ްމި ްދަމަހައްޓަން ްެއކަން ްތާއީދުކޮްށގެން ްސުވާލުތިބީްވަްއކަމަކަށް ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްމިއީ ްިމް. ްކަމެއްތޯ. ނުކުރާނެ

ް ްކުރާނެ ްއެއާްސުވާލުތަްއ ްހަމަ ްރައީސް. ްީކއްެވގެންޢިްއޒަތްެތރި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްއިްންއެީކގަިއ ްއެމް.ޑީ.އޭ ތޯޭއ

އޮތްްްުގޅިފަިއާވްއިއްތިހާދުންްމިހާރުްމިް،ންްވިަޔސްްއަދިްއެހެންްޕާޓީތަކުންްވެސްް.އާރު.ޕީްއިންްނޫނީްޕީ.ޕީ.އެމުއަދިްޑީ

ްމި ްާފސްނުކޮށް ްޤާނޫނު ްޓެކްްސގެ ްްއިންކަމް ްއަށ31111ްްއޮތީ. ްާއމްްރުފިޔާ ްމަތިން ްއަތުންްވުރެ ްމީހާގެ ްލިބޭ ދަނީ

ްއެޓެކްސް ްޕްރީސްކޫލްްނަަގއިގެން ްމަހުޖަނުންްހިންގުމަށްްބުނާ ްމުއްސަނދި ްޮގތް ްޚަރަދުކުރާނެ ްއެފައިސާ ،ްޓަކަިއ

ްގުނައި ްތިރީހަކަށްއިނގިލިން ްވިްއަސކަށް ްމިް،ެލވޭ ްގޮްތްނަހަދާ ްލިބޭނެ ްޓެްކސް ްއެ ްއަތުން ްފަންސާހަކަްށްމަހުޖަނުންގެ

ްިއޚް ްކޮބައިހޭ ްކީްއެވގެންހޭ. ްއޮތީ ްދިެވހި ްކޮބައިހޭ ްމިލާޞްތެރިކަން. ްކޮންކަމެއްހޭ ްެއދުން. ްހެޔޮއެދޭ ވީ.ްްރައްޔިތުންނަށް

ތިހާދުްއަމިއްލަްއަްށްޑޮލަރެއްްނޫްންމިއަދަކުްނަގަްނވީކީ.ްމިއަދުްނަގަންވީްޙަޤީޤަުތގައިްގުޅިފަިއވާްިއއ31ްްއެހެންވީމާ،ް

ޓީއަކުންްވެސްްތިމަންނަމެންްޓަކައިްކޮންމެްޕާްކަންްމިތާްދައްކަމުންދާްވާހަކަތަކަކީްބެދޭްމަޅިންްސަލާމަތްވުމަށްފޭލިވެއްޖެ

ްކަމެްއްނޫނޭ ްއަލާއައްިދއްޯޔއޭް،ކުރި ނޑައިިފއޭ. ްއަް.ކަ ްޭނނގެއޭ ްވެއްޓުުނއިރަކު ްތާހަށް ްހޫނުާވެންތިމަންނަމެން ްމިހާ ދި

ްމިހާރޭ ްޙަސަންްްކަމެއް. ްވަޙީދު ްހޫނުކަން. ްމީގެ ްއެނގެނީ ްކަޑަްމި ްޖަހަންވީ ްބާރަށް ްއޮންނާނެްމަނިކު ްމަޖިލީހުން ްމި .

ްބޮޑުްްބިލިއަނ15.8ްްް،ބިލިއަނ16ްްްްފާސްކޮށްފައި ްމިހާތަނަށްްރުފިޔާގެ ްތާރީޚުގައި ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްބަޖެޓެއް. ސިންގާ

ްއެންމެ ްއޮްފާސްކުރި ްބަޖެޓު ްބަޖެޓާބޮުޑ ްރިކަމެންޑޭޝަްނ ްްންނާނެ. 351ްްއެީކަގއި ްއެ ްއޮންނާނެ. 351ްޕްޮރޖެކްޓު

ްހިންގުމަށް ްްޕްރޮޖެކްޓު ްއަށ381ްްޓަކައި ްރުފިޔާ ްްމިލިއަން ްވުރެ ްޖުމްލަ ްހުންނާނެ. ްރުފިޔާ ްގިނަ ްއަދަދުްއެ އެއްޗެީހގެ
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ްބިލިއަނަްށްއެރިޔ1.5ްަބިލިއަން.1.5ްް ްއެއީކީ.ްދެން ްނޫން ްެއއް ްމައްސަލަ ްެއއްެޗއްސަްށްސް ްއެ ްސަރުކާރަކުން އަންނަ

ްފީވަުކް ްހަދަންވީ. ްވެސް ްބަނދަރު ްނަރުދޫ ްައޅަންވީ. ްވެސް ްނަރުދަމާ ްމިލަންދޫ ްކަމަކީ ްކުރަންީވ ްވަޙީދު ޚަރަދުކުރާނެ.

ްކޯޓު ްރަށު ްީފވަކު ްއަޅަންވީ. ްވެސް ްއެއާްމިސްކިތް ްހަމަ ްއަދި ްއަޅަްނވީ. ްވެސްްވެސް ްނަރުދަމާ ްމާމިނގިލީގެ އެީކގައި

ްޖަހަންއަޅަންވީ ްހަދަންވީ. ްވެސް ްބަނދަރު ްފެންފުށީ ްކަް. ްހުރިހާ ްޖަހާފައިްޑަހުރި ްކަމެއްްް،އެއް ްހުރިހާ ކުރަންހުރި

ކުރަންވީ.ްކޮންމެހެންްޕީ.ޕީ.އެްމްބުނާހާްގޮތަކަށްްއުޅެންޖެހޭްމީހެއްްނޫންްވަޙީދަކީ.ްޕީ.ޕީ.ެއމްްބުނާހާްގޮތަކަށްްނުޖެހޭނެް

ްރައީ ްޤައުމުގެ ްމި ްވަޙީަދކީ ްއުޅޭކަށް. ްއަރާހުރިވަޙީދު ްކަމަށް ްވިޔަސްް،ސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ގަދަެވގެންްޮއޅުލައިް،ްގަދަކަމުން

ްވިަޔސްް،ވިޔަސްް ްައރާް،އުުތަވއިގެން ްިވޔަސް ްްވީަދިއގެން ްެއ ްރައީސް. ްކަމަށްރަހުރި ްރަީއސްެގްްީއސް ވަންޏާ

އުޅޭނެްމާްކަންތައްްބޮޑުެވގެންްްކަމަކަށްްދުްކުރާނެތާ.ްކޮންމެހެންްޕީ.ޕީ.އެމްްމިްޙީހައިސިއްޔަތުންްކުރަންޖެހޭްަކންތައްްވަ

ްަކމަކަށްްވެސްްްކުންްމިތަނުންްނުކުންނާކަށްްވެސްްުނކެރޭނެ.ްއެކަމެއްްނެތް.ްޕީ.ޕީ.އެމަ ުނވާނެ.ްދިވެިހްމީހުންްނުކުރާ

ްއެ ްޕީ.ީޕ.އެމުންރައްޔިތުންނަށް ްވަނގޭނެ ްޢިްއޒަތްތެރިްޙީކަން ްޝުކުރިްއޔާ ްލަލަލާއޭ. ްބުނެވޭނީ ްދެން ްހިފަހައްަޓނީ. ދު

ް.ރައީސް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްއަށްްމިހާރު ްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއުުތރު ްުކޅުދުއްފުށީ ވަަނ2ްްް،އަރުވަނީ

ްފުރުޞަތު.

ް

ްކުޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:

ްރައީް ްއިުތރުސްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ްފަިއސާ ްޚިދުމަތްދޭން.ްރައްޔިތުންނަްށްކުރަން.ްދައުލަތަށް ްރައްޔިތުންނަށް ޖެހެނީ

ްކޮންޚިދުމަތް ްއިތުުރކުާރކަށްނުދެންޏާ ްފައިސާ ްދައުލަތަށް ނޑުމެންނަށްމެހެން ްއަޅުގަ ްރައްޔިތުންނަށްްްނުޖެހޭނެ. ނުފެނޭ

އެުކަގއިްރަށްރަށުަގިއްބާްސަންދައަކަްށްހަދާފަ.ްައދިްއެއާްްއޮީތްމިހާރުްލިބެމުންދާްމަންޒަރެއް.ްއާސަންދަްެވސްްއެޚިދުމަތް

ްފަށާފައި ްއެްކުރަން ްމަސައްކަތްތައް ްހުއްޓިފަްހުރި ްއެވަނީ ްދައުލަތެކޭްހުް. ްއެއީ ްދެން ްނުކުރެވެްނޏާ ްކަމެއް ރިހާ

ްއެްދިދަް،ކިޔަިއގެން ްނަަގިއގެން ްފައިސާްއެއް ްއަމީހުންނަށް ްސަބަބެއް ްތިބެންޖެހޭ ްރައްޔިތުން ްހަމަްުޅގަދީގެން ނަޑކަށް

ްއެހެްނވީމާ ްއިނގޭތޯ. ްނުފެނޭ ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްެއއަްއަޅުަގނޑުެމން، ްކީއްކުރަންހެްއޔޭ ްބުނަނީ ްއަްށްމި ްޓެްކސް ރޕޯޓް

ްމި ްައޅުަގނޑުމެްންބޭނުމޭ ްގޮަތކީ. ްޭބނުންވާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްެއއީ ްބޭނުްނވަނީ. ްނަގަން ްލާރި ްއިތުރުްްއިތުރަށް ޤައުމައި

ްއިތުރ25ްްު ްއެނދު ްއިތުރުަރންކުހާސް ްއެނދު .ް ްމި ްބޭނުންވޭ ނޑުމެން ްައޅުގަ ްރަނގަޅުްކުރާއިރު ްފެންވަރު ޤައުމުަގއި

ްތަޞަްއވު ްއެއަރޕޯްޓގެ ްއެ ްއެހެންީވމާ، ްއަޅަން. ްއޭރުއެއަރޕޯެޓއް ްގެނެްސދިނީމާ ްރައްޔިތުންނަށް ްރައްޔިތުންްރު ން

ްޓޫ ްއިތުރުކުރަންީވއޭ. ްޓެްކސް ްއެއަރޕޯޓް ްފައިބަޤަބޫލުކުރާނެ ްބޯޓުން ްމީހާ ްއިރިްސޓް ްެޗކިނ3ްްގެން ްވަންދެން ްގަިޑއިރު
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ް ްއެއަކައުންޓަުރގައި ްއެ ްދެން ްހުންނަންޖެހުނީމާ ްވާހަކަްްރޕޯޓްނުނިކުެމވިފަިއ ްއިތުރުކުރާނެ ްލާރި ްއިތުރު ްއަށް ްެޓކްސް

ްވާހަކަ ްދައްކާ ނޑު ްއަޅުގަ ްމީ ްޙަޤީޤަތް. ްމީ ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުދެއްޭކނެ ްނޫން.ްްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ެއއް

ްރާއްޖެްްރާއްޖޭަގއި ްބޭފުޅުންނެއް ްަބއިވަުރ ްއެްްއެަތއް ްަވަޑއިގެންފަިއ ްަވޑަިއގެން، ްބޭރަށް ބޭފުޅުންނަށްްްއިްނ

ް ްވަުގތު. ްހޭދަކުރަންޖެހޭ ްަކއުްނޓަރުގަިއ ްކައ3ްުއެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ 611ްންޓަރުން ްފްލައިަޓކަށ711ްްް، މީހުންގެ

ްޢިްއޒަތްޚިދުމަތް ްއިނގޭތޯ ްުނވޭ ްއެކަމެއް ްހަމަ ްދެން ްކުރަންީވްދޭންވީމަ ްމިއަދު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްރައީސް. ތެރި

ްއެއްގޮަތކަށްްކަންތަކަކީ. ްދޭނެައޅުަގނޑުމެންނަށް ްފައިސާ ްއިތުރު ްސަރުކާރަކަށް ްބާޣީ ްމި ވިސްނުމެއްްްެވސް

ްމަންޒަރު.ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްކުާރ ްަމސައްކަެތއް ްކުރަންހުރި ްރައްޔިތުންނަށް ްބޭނުންވަނީ ްދެކެން ްއަޅުަގނޑުމެން ނެތް.

ްބަ ްމަހަކު ްރާއްޖ3ްެޣާވާތްކޮށްގެން ްމިްދަުތރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކުރެޭވއިރުަގއި ްބޭރަށް ްްއިން ްކުޅުދުއްފުށީ ްމަގުަގއިބުނަނީ

ްއެޅެން ްޯހލް ްމަރުަކޒުގެ ްތައުލީމީ ްކުޅުުދއްފުށީގެ ްއެތުރެންޖެހޭނޭ. ްމިގާ ްުނކުރާީތްނުކުރަނީްތައްކަންތައްްޖެހޭނޭ. .

ްއާ ްމި ްނެރެއަޅުަގނޑުމެން ްއެްންިގއުމެންޓް ްކުރީމާ ްއެކަންކަން ްހަމަ ްއެްޖެހެނީ. ްތިބި ްވެސް ބޭފުޅުންނަްށްްތަންތަނުގައި

އެހެންނަމަވެްސްއެްއިޚްލާޞްތެިރކަމެއްްނުފެޭންނޫންތޯ.ްއިޚްލާޞްތެރިކަމަީކްްތާއީދުކުރަްއވާްބޭފުޅުންްއުފާާވނެްއިނގޭތޯ.

ްމީކިބައިްގެޣީންބާ ްނޫން.ްއެ ްކަމެއް ްހުންނާނެ ްހާްހުންަގއި ްކަމެއް ްބޭނުންވާ ްމީހުން ްއެ ްއެނަކީ ްދެން ކަންތައްްްސިލުވީމާ

ނޑުމެންނަށްްްގަިއްހިފަންްވެސްްަތއްޔާރަށްްތިބިކޮށްދިންްމީހުންގެްކަރުް ފެންނަނީ.ްމިްަބއެއް.ްއެްމަްނޒަރުްމިއަދުްއަުޅގަ

ްްނަށްއަޅުަގނޑުމެން ްަހމަ ްމިމިއަދު ްތެރެއިން ްމަޖިލީހުގެ ްްމި ްމިްފެންނަނީ. ްމީހުން ްގެނަިއ ްސަރުކާރެއް ްތިޔަބުނާ ްހަމަ

ް ްހަމަ ްއެތަނުގައި ްޮގވަމުން ްއެްއޗެއް ްައއިހާ ްއަޅުަގނޑުްްދުލަށް ްވަޙީދާދަނީ. ްާވހަކަ ްކާޅުެގ ްރަށުން ްދެްއީކްްގެ ދިމާލަށް

ްމަޖިލީ ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެކަމަކު ްވަޙީުދެގްްއޭނަޔާްހުގައިވެސް. ްއެހެންނަމަވެސް ްނުޮގވަން. ްވެސް ްކާޅެކޭ ދިމާލަށް

ްވިދާުޅވި ްސާުފކޮްށ ްވަރަށް ްވެސް ްެމންބަރު ްުފވައްމުލަކު ްމިއަދު ްފަރާްތތަކުން ްތާއީުދކުރާ ްސަރުކާރަށް ްކާެޅކޭް، ވަޙީދަީކ

ް ްއެއީ ްރައީްހަމަ. ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިނގޭތޯ. ްކަމަކީ ްގޯސްވާ ްމި ނޑުމެންނަށް ްހަމަްްސް.އަޅުގަ އަޅުަގނޑުމެން

ްޚިދުމަތްްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާ ްަރއްޔިތުންނަށް ްއިރާދަކުރެްއިވއްޔާްިދވެހި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްދެިމއޮންނާނެ. ްއެމް.ޑީ.ޕީ ކުރުމުަގިއ

ްމިްމިްކުރިއަށްދާނެ.ްއަބަދުވެްސް ްޤައުމުގަ.ްކަމުގަިއްައޅުަގނޑުމެން ްމި ްވެރިކަެމއްްްިތބީ ްހެޔޮ ްބޭނުންވާ ރަްއޔިތުންނަށް

ްއެމް.ޑީ.ޕީކޮށްދޭ ްްނީ ނޑުމެން ްވިއިން.ްއަުޅގަ ްރާއްޖޭގެ ްބަހައިގެން ްމުދާ ްބައިބައިީދގެންޔަފާދައުލަުތގެ ްއޭގެ ްިރވެިރންނަށް

ނޑުމެނެއްްނުވިސްނާނަން.ްެއއަރޕޯޓުްވެސްްބެހީ.ްރާއްޖޭގެްހުރިް ަމސްވެރިކަންްވެސްްބަހާލަނީ.ްއެކަންްކުާރކަށްްއަުޅގަ

ްުޖމްހޫރީ ްމިއަދު ްކުރާީތވެ ްވެސްޕާްއެކަންކަން ްލީޑަރު ްދައުލަތުންްޓީގެ ްއަންނަނީ.ްމިއީ ްއެ ްފަހަތަށް ްބޮޑެތިްްަވޙީދުގެ ވާ

ްމާމި ްއޮްއވާ ްއެއަރޕޯޓު ްއިންޓަރނޭޝަނަލް ްއެއަރޕޯޓެްއްނޚިޔާނާތްްއިނގޭތޯ.ްމާލޭ ްިއންޓަރނޭޝަނަލް ްއަނެއްކާ ގިލީގައި

ކަންކަންްބެލޭނެ.ްއެއްެވސްްްރިްރަީއސް.ްމިޚިލާފަށްްއިނގޭތޯްޢިއްޒަތްތެްސަންސްްދިނީްމާލިއްޔަތުްޤާނޫނާހިންގަންްލައި

ްމުދަލެ ްހުއްދަދައުލަތުގެ ްމަޖިލީހުން ްމި ްދެވޭނީ ްނުކޮށްް.ލިބިގެންއް ްވެސްް،އެކަން ްެއއަރޕޯޓު ްދެނީ.ްްޫކއްޑޫ ޤާސިމަށް

ްމާމި ްވެސްނހަމައެއާެއކު ްެއައރޕޯޓު ްބ91ްަްއަހަރުނ51ްްްގިލީ ްދެމިއަހަރަށް ްއެހެން ްެއކަމެއް ނޯންނާނެްދަލުކުރީ.
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ްއިނގޭތޯ .ް ްޤާނޫނާެއއީ ނަޑއެިޅގެްނ ްްކަ ްކަންތައް. ްކުރަމުންދާ ްބަލާނަން.ްްއެޚިލާފަށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ކަންތައްތަްއ

ް ްއެއަުޅވާނަން.ްއަުޅަގނޑުހަމަޔަކަށް ްމިއަދުެގްމެންނަށް ްބޭނުމުަގއި ްސިޔާސީ ްއެހެންނަމަވެސް ްގޮތް. ްކުރާނެ ްއެކަން ނގޭ

ްބޭނު ްމުދާ ްދެމުންދައުލަތުގެ ްފަރާތަކަށް ްއެއީދަނީގެންންވާ ްއެކަްނ ްއެއީްވާނެް. ްެއކަން ްނޫން. ްކަމެްއްްކަމެއް ކުރެވޭނެ

ްމި ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްރައްޔިތުންނަށްްއީނޫން. ްދިވެހި ްޤައުމު ްމި ްޤައުމު. ްރައްޔިތުންގެ ޓަކަިއްްދިވެހި

ްކުރަންޖެހެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަުދ ްއެކަން ްމިދެމިއޮންނާނީ. ްބޭނުމުަގއި ްސިޔާސީ ްވާހަކަތައްްތަްީނ. ްތަފާތު ނުގައި

ްއެދެއްކިޔަ ްްސް ްހަހާކަންަތއްތައް ްޕާޓީ ްމި ްމިއަދު ްފެނުނު ްއަުޅަގނުޑމެނަށް ްނުވާނެ. ްުއޅުްއާވްސިލެއް އްދަވަިއގެން

ްްބޭފުޅުން ްޕާޓީތަކުގެ ްސިޔާސީ ްފަސާދަވެއްޖޭމި ްޤައުމު ްމި ްއަނެއްކާްސަބަބުން ްނުކުމެ ްމިއަދު ްބޭފުޅުން ްޕާޓީްޮގވި ްވެސް

ްމި ްިކޔަިއގެން ްކުލައޭ ްއޮެރންޖު ްެއއީ ްަހއްދަަވިއގެން ްމަންޒަރަީކ.ްްއެއް ްބޭނުންވާ ްދެކެން ްައޅުަގނޑުމެން ުއޅެނީ.ްެއއީތޯ

ްނަޝީދުެގް ްރައީްސ ްމައުމޫނާއި ްަރއީސް ްެއއީ ްފިކުރު. ްދެ ްއޮންނާނީ ްޤައުމުަގއި ްމި ްނޯންާނނެ. ްއޮރެންޖެއް އެްއވެސް

ޤައުމުްބިނާެވގެންދާނީ.ްއެއީްމިްަޤއުމުަގއިްކަންަތއްަތއްްވާނެްގޮތަކީ.ްމިްޤައުމުެގްްމިފިކުރު.ްއެްދެްފިކުުރގެްމަތީަގއިް

ްވެރިަކމަށް ްއެމް.ޑީ.ީޕގެ ްާތއީދުކުރަނީ ްވެސް ްމިއަދު ްއިރާދަކުރެްއވިްއޔާްް،ރައްޔިތުން ްތާީއދުކުރަނީ. ްރައްޔިތުން ގިނަ

ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްޤައުމު ްމި ްވެރިކަމެްއަގއި ްއެމް.ީޑ.ޕީގެ ްމަޤުޞޫްއަޅުަގނޑުމެން ްމަންޒިލް ހިސާބަށްްްދާބޭނުންވާ

ދީނޭްޤައުމޭްކިޔަިއގެންްވާހަކަދަްއާކއިރުަގއިްކޫްއޑޫަގއިްދިވެހިްރަްއޔިތުންނަށްްލިބެންޖެހޭްމަހުގެްމިއަދުްސިލުކުރެވޭނެ.ްހާ

ް ްހުރިްއަގުްްރުފިޔ21ްާއަގުން ްގޯހޭ.ްއެއަށްްކުޑަްްރުފިޔ6ްާއަށް ްއެއީ ްބުނަނީ ްމި ްއަުޅަގނޑުމެން ހެނަކުންްކުރިިއރުގައި

ްދެންްޭގގެްް،އަރުވާަފއިްއެްމަސްށްްކުންފުނީގެްބޯޓުފަހަރަްއޭނާގެްްކޮށްފައި.ްއެހެންނަމަވެސްްެއކަންްއެކަމެއްްުނކުރެވޭނޭ

ް ްގޯސް. ްވަރަށް ްމި ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ްސަކަރާތް ްވަރަށް ްމި ްގަނެދިނީމަ ްލެޕްޓޮޕް ނޑުމެންްްމިއަށް ްއަޅުގަ ކަމަކީ

ްނޫ ްކަމެއް ްމިޤަބޫލުކުރާނެ ްޤައުމުގައި ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހަރުދަނާްން. ްނިޒާމު ްމާލީ ްއަޅުަގނޤައުމުގެ ޑުމެންްކުރީ.

މިްޤައުމަށްްކަޅުްފައިސާްގެންނާަކށްްނުވިސްނާނަން.ްއެއީްމިްބާޣީްވަޙީދުްކުރަމުންްގެންދާްްޓެރަރިސްޓުންްގެނެސްގެން

ނގޭްޕީ.ޕީ.އެމްްބޭފުޅުންނަށްްވެސް.ްއެނގިގެންްމިއަދުްެއްކަމަކީ.ްއެކަެމއްްމިްޤައުމުގަިއްނުކުރެވޭނެ.ްއެކަންްމިއަދުްއެް

ްމި ްއިިވގެން ްމިއަުދްމަޖިލީހުގެ ްައޑު ްބާލަން.ްއެ ްއެތަުނން ްހަމަ ނަޑއެިޅގެން ްވަޙީުދްކަ ްހަމަ ްބޭނުންވޭ ދަނީ.ްްބޭފުޅުން

ްމި ްކުިރއަށް ްޖަލްސާތަކުގަްްއޮތްްއަދި ްެއކަމާތާނގަިއ ްބޭފުޅުްނ ްއެ ްއިތުރަްށ ްބަހުސްކުރާްއި ްެއއްެޗއްެގްދޭތެރޭަގއި ނެ.

ނުޑމެންްދެއްކިްވާހަކަްިމއަދުްޙަީޤޤަތަކަށްްެވގެންްމިްވަނީްއަހަެރްއހާްދުވަސްްވަރުްމިްރަހަލާ އަންނަނީްްފަހުން.ްއަުޅގަ

ް.ްރުްފުރިްއެއަށްފަހުގައަހ1ްަށްްމިްބާޣީްވެރިކަމަ

ް

ްނިންމުންް

ް
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ްމިމިހާ ްނިންމައިްހިސާބުން ްޖަލްސާ ްމިއަދުގެ ްވަނީ ްގަޑި ްޖަލްސާލާ ްމަޖިލީހުގެ ްދެން ްޖެހިފަ.ްއެހެންކަމުން އެްއްްއައިސް

ްގައި.9:11ވާްއަްނގާރަްދުވަހުްހެނދުނ2113ްްުއެޕްރީލ16ްްްއޮންނާނީް
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