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 ޖަލ ސާ ވަނަ  10ދައ ރ ެގ   ވަނަ ތިނ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސ (  ބ ދަ)  2022 ސެޕ ޓެނ ަބރ  7

 

 ޙަމ ދ  ޞަލަވާތ  .  1

 

  :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

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

 

 ވ ނ  އިއ    ޖަލ ސާގެ ހާޒިރީ .2

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ވަނަ ދ ވަސ . މިއީ   11މަހ ނ     ޞަފަރަވަނަ އަހަރ ެގ    1444ދ ވަސ .    ބ ދަވީ    2022  ސެޕ ޓެނ ބަރ   7މިއަދަކީ،  

 ވަނަދިހަވަނަ ދައ ރ ެގ ތިނ ވަނަ އަހަރ ެގ  2022އަޅ ަގނޑ މެނ  އިށީނދެ މި ތިބީ، . ފ ރަތަމަ ދ ަވސ ނަކަތ ނ   ރައ ތ 

ވަގ ތ    މި  ތިއ ބެވީހާޒިރ ވެ  ށ މަޖިލީހަޖަލ ސާަގއި.  މެނ ބަރ ނ .  31  ަވޑަިއެގނ   އިއ ޒަތ ތެރި    5އަދި    އިއ ޒަތ ތެރި 

އިއ ޒަތ ތެރި މި ފަސ     ަގއި.އ ރަސ މީ ދަތ ރ ފ ޅެ ވަނީ    ިއއ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަރ . ފަރެސ މާތޮޑާ ދާއިރާެގ  ސަލާމ ގައިމެނ ބަރަކ   

މ ެގ ތާރީޚ  ނިމޭ  ެގ ސަލާއިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ މައ ޗަނ ޮގޅީ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ  ާވ،    ތެރެއިނ  ސަލާމ ގައިނ ެގ  މެނ ބަރ 

ެގ އަރިހ ަގއި ވާނީ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ރީޚެއ  ވިދާޅ ވެފައިނ ވާތީވެ މަޖިލީހ ެގ އިދާރާއިނ  އެކަނ  ސާފ ކ ރ މަށ  އެ  ތާ

 ދަނ ނަވާފަ.

 

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

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . 10/ 3/ 2022އޖ/  އަކީ،ެގ އެޖެނ ޑާ މިއަދ 
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 ނ  ޔައ މިއ ޔާ ފާސ ކ ރ  .  4

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

   .4އެޖެނ ޑާ ައއިޓަމ  

ވަނަ އަހަރ ެގ    2022. އެއީ  ެގ ޔައ މިއ ޔާޖަލ ސާ  ތިނ ،  ައށ   6/ 3/ 2022އިނ     4/ 3/ 2022ޔައ ިމއ ޔާ ނަނ ބަރ     -4.1

ެގ  މަޖިލީހ ެގ ަގާވއިދ  ޔައ މިއ ޔާތައ .ެގ ނިޔަލަށ  ހ ރި ވަނަ ޖަލ ސާ  6ޖަލ ސާއިނ  ފެށިެގނ  ވަނަ   4ވަނަ ދައ ރ ެގ  ތިނ 

 ބަލައިަގނެވިފަ. ރެވި، އަދި ޝާއިޢ ކ ވަނީ ރ  މިހާމި ޔައ މިއ ޔާތައ   ވާ ޮގތ ެގ މަތީނ ،ވަނަ މާއ ދާަގއި  218

 

 މަޖިލީހަށ  ތަޢާރ ފ ކ ރަނ ޖެހޭ ބިލ  .  5
 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

 ؛ ބިލ ފ ކ ރަނ ޖެހޭ  މަޖިލީހަށ  ތަޢާރ  

،  ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާޖަމ ޝީދ  މ ޙައ މަދ   ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ ، ކ ޅ ދ އ ފ ށީ ދެކ ނ     -5.1

ނަނ ބަ ކިޔ ނ .    2/ 2008ރ   ާގނޫނ   ފ ރަތަމަ  ބިލ ެގ  ިއޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ  ާގނޫނ (އަށ   ބެހޭ  ބެހޭ )ވަޒީފާއާ  ވަޒީފާއާ 

 .ށ  އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ާގނޫނަ

މެނ ބަރ     ތ ލ ސ ދޫ  -5.2 ިއއ ޒަތ ތެރި  ނަސީމ ދާއިރާެގ  ނަނ ބަ،  ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ   އިބ ރާހީމ     7/ 2021ރ   ާގނޫނ  

ރ  ާގނޫނ  ނަނ ބަ  ާގނޫނ (އަށ  ިއޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ނ .ދިވެހިރާއ ޖޭެގ މަތީ ތަޢ ލީމާިއ ތަމ ރީނ ެގ  )

 . ާގނޫނ (އަށ  އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ މަތީ ތަޢ ލީމާއި ތަމ ރީނ ެގ ) 2021/7

 

 ސަތ ނ  އަނ ގާ އެނ ގ ނ  . ރިޔާ 6

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

 މައިކ ކޮޅ ެގ މެނ ބަރ ެގ އިއ ޒަތ ތެރި  ެގދެކ ނ   ހެނ ވޭރ  ނޫނ ،  ؛މައ ސަލައެއ  ނ ެގ ަމިއކ ކޮޅ ަގިއ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 އޮފީހ ނ   ޖެނަރަލ   އެޓަރނީ  ،ތ އޮ  އެބަ  ލިބިފައި  އަޅ ަގނޑަށ   !)ަވގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ ( މާފ ކ ރަވާތި  .އެބަވޭ  މައ ސަލަެއއ 
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  ރައ ޔިތ ނ ގެ   ،ފަރާތ ނ   ސަރ ކާރ ެގ  ، ވިދާޅ ވަނީ  ޖެނަރަލ   އެޓަރނީ.  ސިޓީފ ޅެއ   ފޮނ އ ަވާވފައިވާ  ޖެނަރަލ   އެޓަރނީ

 ނަނ ބަރ   ާގނޫނ   ،ލިސ ޓ ަގއި  ބިލ ތަކ ެގ  ަގސ ތ ކ ރާ  ހ ށަހެޅ މަށ   ދައ ރަށ   ތިނ ވަނަ  ހިނަގމ ނ ދާ   މިހާރ   މަޖިލީހ ެގ

  ވަނީ  ވާހަކަ  ަގސ ތ ކ ރާ  ހ ށަހަޅަނ   ބިލެއ    ެގނައ މ ގެ ިއޞ ލާޙ   ށ (އަާގނޫނ   ފަނ ނ ެގ  ާގނޫނީ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ)  2019/5

  ބާ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ،ތެރޭަގއި   އިޞ ލާޙ ތަކ ެގ  ަގސ ތ ކޮށ ފައިވާ  ހ ށަހެޅ މަށ    ާގނޫނަށ   ބ ނެވިދިޔަ.  ބަޔާނ ކޮށ ފައޭ

 ހޯދ މަށ   ހ އ ދަ  ެގވަކީލ ނ    ާގނޫނީ  ،އިޞ ލާޙ ތަކާއި   ހ ށަހެޅޭ  ބަޔާނ ކ ރ މަށ   ޮގތ ތައ   ިއތ ރ   ހޯދާނެ  ފައިސާ   ކައ ނ ސިލަށ 

  ކަނޑައަޅާފައި  ާގނޫނ ަގއި  މ އ ދަތ   ެގޕ ރޮގ ރާމ   ތަމ ރީނ   ލާޒިމ ކޮށ ފައިވާ   ފ ރިހަމަކ ރ ށ   ނ ކ ރީ  ހ ށަހެޅ މ ެގ  އެދި

  ވަކީލ ކަމ ެގ  ާގނޫނީ  ފެށ މަށ ފަހ   ޢަމަލ ކ ރަނ   ާގނޫނަށ   އެ  ،އިޞ ލާޙަކާއި   ހ ށަހަޅާ  އިޞ ލާޙ ކ ރ މަށ   އޮތ ނ އޮތ 

  ކަމ ަގއި   ފަރާތ ތަކެއ   ފ ރިހަމަކޮށ ފައިވާ  ޕ ރޮގ ރާމެއ   ތަމ ރީނ   ދަށ ނ   އ ސޫލެއ ެގ  ޚާއ ޞަ  ވަކި   ފަރާތ ތަކަކީ  ހ ވާކޮށ ފަިއވާ

  ،އިޞ ލާޙ ކ ރ މަށާއި   އޮތ ނ އޮތ    ޒިމ ކޮށ ފައިލާ  ފ ރިހަމަކ ރ މަށ   ތަމ ރީނ   މަރ ޙަލާއެއ ަގއި  ދެ  ފަރާތ ތަކ ނ   އެފަދަ  ،ވާތީ

 ހ ށަހެޅ މަށ   ާގނޫނަށ   އެ  ޓަކައި  ކ ރ މަށ އިޞ ލާޙ   އ ސޫލ   ގ ޅޭ  ބެލ މާ  މައ ސަލަތައ   ސ ލޫކީ  ވަކީލ ނ ެގ  ާގނޫނީ

 ފަރާތ ނ   ސަރ ކާރ ެގ  ތެރޭގައި  ހަފ ތާެގ  މި  ބިލ   ދެނ ނެވި  އިސ ވެ  އަދި  .ކަމަކަށ   ހިމެނޭ  އިޞ ލާޙ ތަކެއ   ަގސ ތ ކޮށ ފަިއވާ

  ނައިބ    ބަނ ޑާރަ.  ވިދާޅ ވެފަ  ވަނީ  މި  ނައިބ   ބަނ ޑާރަ  ކަމަށ    ަގސ ތ ކޮށ ފަިއވާ  ހ ށަހެޅ މަށ   މަޖިލީހަށ   ރައ ޔިތ ނ ެގ

 ؛ބިލ   މެނ ބަރ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ  އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ތ ލ ސ ދޫ  ،ެއނިގަވޑަިއަގނ ނަވާނެ  ،ާވއިރ ވިދާޅ ވެފައި   އެހެނ 

  އ ޝާމ   މަދ އަޙ   މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ވިލިމާލޭ ؛މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާިއރާެގ  ވިލިނިގލީ  !ވާމާފ ކ ރައ 

 ށ (އަާގނޫނ   ފަނ ނ ެގ  ާގނޫނީ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ)  2019/5  ،ާގނޫނަށ   މި  ހަމަ ؛ނަނ ބަރ   ާގނޫނ   ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ

  އަދި   ތެރެއިނ   ގަޑިއިރ   ހަތަރ   ޖ މ ލަ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ބިލައަށ   އެ.  ކ ރިއަށ   ދަނީ  މި  ބަހ ސ   ބިލ ެގ  ެގނައ މ ެގއިޞ ލާޙ 

 އަދި ވިލިމާލޭ  ،ބިލާއި  ފޮނ އ ވާ  އެ  ނައިބ   ބަނ ޑާރަ  ހިތ ނ   އަޅ ަގނޑ ެގ  .އޮތ   އެބަ  ވަގ ތ   ބަހ ސ ެގ  ަގޑިއިރ ެގ  ތިނ   ބާކީ

 ނަތީޖާެއއ    ެއއ   މަގ ސަދެއ ަގއި  ެއއ   ،މައ ޟޫޢެއ ަގއި  ެއއ   އީމި   ،ބިލާ  ހ ށަހަޅ ވާފައިވާ  މެނ ބަރ   އިޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ

  ކަމަށ   ެގނ ދެވިދާނެ  ކ ރިއަށ   ެއކ ގައި  މަސައ ކަތ   ބިލ ެގ  ދެ  މި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ،ވާތީ  ކަމަށ   ބިލ   ހ ށަހެޅޭ  ނެރ މަށ 

  .ފެނޭ އަޅ ަގނޑަށ 

 

 . ސ ވާލ  7

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

 .  7 ައއިޓަމ  އެޖެނ ޑާ
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 އިބ ރާހީމ   އަލ ފާޟިލ   ފިނޭނ ސ   އޮފ   މިނިސ ޓަރ  ،ޝިޔާނ   ޙަސަނ   މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ތޮއ ޑޫ  -7.1

 .މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ދާއިރާެގ ތޮއ ޑޫ . ސ ވާލ  ކ ރައ ވާ އަމީރާ

 

 ޝިޔާނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޙަސަނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ތޮއ ޑޫ

ވަނަ އަހަރ ެގ   2022  ، އަޅ ަގނޑ  ާމލި ވަޒީރާ ކޮށ ލަނ  ބޭނ ވާ ސ ވާލަކީ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ،`

  ސެނ ޓަރ    ހެލ ތ   އ ކ ޅަހ ެގ އާ  އއ.  ،ސެނ ޓަރާއި  ހެލ ތ   ތޮއ ޑޫެގ އާ  ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީ ބަޖެޓ ަގއި ހިަމނާފައިވާ އއ.

މިނިސ ޓ ރީެގ ފަރާތ ނ    ހެލ ތ   އަށ  ޓ ރީކ ރ މަށ  ޓަކައި ތިޔަ މިނިސ ކ ރާނެ ބަޔަކ  ހޯދ މަށ  ޓެނ ޑަރަށ  އިޢ ލާނ އިމާރާތ 

  ފެށ މަށ    މަސައ ކަތ   ޮގތ ނ   ޢަމަލީ  އަދި ؟ތާރީޚެއ ަގއިތޯ  ކ ރެވޭނީ ކޮނ  އިޢ ލާނ   ަމސައ ކަތ   އެ  ވެ. ވީމާ،ވަނީ ފޮނ ވާފައެ 

 . ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ ؟ހިސާބެއ ަގިއތޯކިހާ ސޮއިކ ރެވޭނީ  އެކ   ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރަކާ ޓަކައި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 :އަމީރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  އިބ ރާހީމ  ފިނޭނ ސ  އޮފ  މިނިސ ޓަރ

  ކ ރެއ ވި   މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި،  އަޅ ަގނޑ    . މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ރައީސ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ!  އާދެ

  ވަނީ   ފާސ ކޮށ ފައި  ބަޖެޓ   އަހަރ ގެ   ވަނަ  2022  އަޅ ަގނޑ މެނ   ،ބޭނ ނ ވަނީ  ފާހަަގކޮށ ލަނ   ޖަވާބ ަގއި  ސ ވާލ ެގ

 ާއއިވޯ   ރަޝިޔާ-ޔ ކ ރޭނ   ދ ނިޔޭެގ  ،ފަދައިނ   ފާހަގަވާނެ  މިހާރ   އަދި.  އެއ ކޮށ   ޑެފިސިޓަކާ  ބޮޑ   ކ ރަނ ޖެހޭފައިނޭނ ސ 

  ރޭޓ   އިނ ޓ ރެސ ޓ   ޤައ މ ތަކ ގައި  ޔޫނިއަނ ެގ  ޕިއަނ ޔޫރަ  އެމެރިކާ،  ޚާއ ޞަކޮށ   ،ޤައ މ ތަކ ަގއި  ެއކިެއކި  ދ ނިޔޭެގ  އަދި

  ،އިނ ފަދަ  ފާހަަގކޮށ ފައިވާ   ބަޖެޓ ަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ  ؛ބޭރަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ،ދަނޑިވަޅަކީ  މި   އެއ ކޮށ   ދިޔ މާ  މަތިކ ރަމ ނ 

  ދަނޑިވަޅަކަށ    ހ ރި  ދަތިތަކެއ   ހޯދ މަށ   ފައިނޭނ ސ   ވިއ ކަިއެގނ   އެއ ޗެހި  ފަދަ  ސ ކޫކ   އަދި  ބޮނ ޑ   މާކެޓަށ   ބޭރ ެގ

 ކ ރަނީމަސައ ކަތ   މި   އަޅ ަގނޑ މެނ   އިނ ފިނޭނ ސ   އޮފ   މިނިސ ޓ ރީ  ،ރ ކާރ ނ ސަ  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ވާތީެވ،

 ،ކޮށ ެގނ ކޮނ ޓ ރޯލ   ބޮޑަށ   ވަރަށ    ނ އަޅ ަގނޑ މެ  ސ ޕެނ ޑިނ ގ   ޝަނަރީޑިސ ކ ރޭ  ބޮޑަކަށ   ވީހާވެސ 

  މިސާލަކަށ   އަދި  ދިނ މާއިމ ސާރަ   އަޅ ަގނޑ މެނ ގެ   ށ މިސާލަކަ   ، ޮގތ ަގިއވާ  ސ ޕެނ ޑިނ ެގ  ޑިސ ކ ރެޝަނަރީނޮނ 

 އެހެނ ވީމާ،.  ެގނ ދަނ ޖެހޭ  ކ ރިައށ   އެބަ  ކަނ ތައ ތައ   ެގސިނ ސަރވި  ޑެޓ   ،ޕޭމެނ ޓ ސ   އިނ ޓ ރެސ ޓ   އަޅ ަގނޑ މެނ 

 ކޮނ ފަރެނ ސ ގައި   ޕ ރެސ   ެވސ    ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ  ، އަޅ ަގނޑ މެނ   ،ބޭނ ނ ވަނީ  ފާހަަގކޮށ ލަނ   ހަމަ  ަގނޑ އަޅ 
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 ސެކ ޓަރ   ޕަބ ލިކ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ވަރަކަށ   ކޮނ މެވެސ   ދ ވަސ ކޮޅަށ    މި   މިހާރ   ،ފަދަިއނ   ފާހަަގކޮށ ފަިއވާ  ވެސ 

.  ެގނ ދަނީ  މި  ކ ރިއަށ   ލަސ ކޮށ ެގނ   އަޅ ަގނޑ   މ ގައިޔ ެގނ ދި  ކ ރިއަށ   ޓެނ ޑަރކޮށ   ތައ ޓ ރޮޖެކ ޕ   އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ 

. ެގނ ދަނީ  މި  ކ ރިއަށ   ބަލަިއެގނ   ކައިރިނ   ވެސ  ވީހާ  ކަނ ތައ ތައ   ހ ރި  ކ ރެވެނ   ޓަކައި  ކ ރ މަށ މެނޭޖ   ކޭޝ ފ ލޯ  އަދި

 ޖެހޭ   އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެނ   އަދި  ކ ރިނ   ެގފެށ މ   ތައ ޕ ރޮޖެކ ޓ   ،ބޭނ ނ ވަނީ  ފާހަަގކޮށ ލަނ   ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ވީމާ،

  ކ ރެވޭނެ ފައިނޭނ ސ   އަދި  ހަމަޖެއ ސޭނެ  ބަޖެޓ ނ   ައހަރ ެގ  އަނ ނަ  އަހަރާއި  މި  އަދި  ،ޕ ލޭނާއި  ޑިސ ޕަރސ މަނ ޓ 

 ތެލ ެގ  މިހާރ   ބާޒާރ ގައި  ދ ނިޔޭެގ  ،ބޭނ ނ ވޭ  ފާހަަގކޮށ ލަނ   ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   އަދި.  ޖެހޭ  ެއބަ  ވެސ   މިނ ވަރަކަށ ތޯ ބަލަނ 

 އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    މިހާރ   ެވސ    ބޮޑަށ   މިނ ވަރަށ ވ ރެ  ހ ރި  ބަޖެޓ ކޮށ ފައި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ،ދާތީވެ ބޮޑ ެވެގނ   އަގ 

 މަސައ ކަތ    ޓެނ ޑަރިނ ެގ  ކ ެގޕ ރޮޖެކ ޓ ތަ   ،ޖަވާބަކީ   ސ ވާލ ެގ  ކ ރެއ ވި  ތި  އެހެނ ވީމާ،.  އޮތ   އެބަ  ޚަރަދ ކ ރެވިފައި

  ވަރަށ  .  ދަނ ނަވަނ   ކަމ ގައި  ފަށާނެ  ައވަހަކަށ   ހާވެސ ލިބ މ ނ  ވީ  ހަމަޖެހ މެއ   ތާށިކަމަށ   ކޭޝ ފ ލޯެގ  އަދި  އިބަޖެޓާ

 . ޝ ކ ރިއ ޔާ ބޮޑަށ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ދާއިރާެގ ތޮއ ޑޫ .ަވޒީރ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ

 

 ޝިޔާނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޙަސަނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ތޮއ ޑޫ

 އަހަރ   ވަނަ  2022  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ،ބޭނ ނ ވަނީ  ސާފ ކޮށ ލަނ   އިތ ރަށ   އަޅ ަގނޑ .  ރައީސ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ

  ެއކ   ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރާ  ،ތަނ   ކ ރިއަށ ެގނ ދާ  މަޝ ރޫޢ ތަކެއ   ިގނަ   ކ ރެވިފަިއވާސަރ ކާރ ނ  ބަޖެޓ ،  އެބަދޭ  ފެނިެގނ   ވެސ 

  މަސައ ކަތ   ސެނ ޓަރ ެގ  ހެލ ތ   ދެ  މި  އަހަރ   މި  ،ބޭނ ނ ވަނީ  ސާފ ކޮށ ލަނ   އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ވީމާ، .  ސޮއިކ ރެވޭކަނ 

.  ކަނ ބޮޑ ވ މެއ   ބޮޑ    ވަރަށ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ެއއީ ؟ނ ކ ރެވޭނެތޯ  ،ސޮއިކ ރެވޭނެތޯ  ެއކ   ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރަކާ  ޓަކައި   ކ ރ މަށ 

ކިޔާތާ  ެގނ ދަނ  ެގނ ދަނ   ކ ރިއަށ   މަސައ ކަތ   ސެނ ޓަރ ެގ  ހެލ ތ   ދެ  މި  ވަނީ  އަހަރ   ތިނ    މިއީ.  ސަރ ކާރ ނ  

 ؟ސޮއިކ ރެވޭނެތޯ  ޓަކައި  ކ ރ މަށ   މަސައ ކަތ   މި  އަހަރ   މި  އެހެނ ވީމާ،.  ދެއ އ ވަ   ރިޔާސީ ވެސ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ

  މަސައ ކަތ    ހޮސ ޕިޓަލ ެގ  އަތޮޅ   .އއ  އެހީަގއި  ފަނ ޑ ެގ  ތ  ކ ވޭ  ،ބޭނ ނ ވަނީ  ސާފ ކޮށ ލަނ   އިތ ރަށ   އަޅ ަގނޑ   ދެނ 

  ދަނީ   މި  ލަސ ެވެގނ   މަސައ ކަތ  ޓެނ ޑަރކ ރ ނ   އެ .  ފޮނ ވާފަ  މިނިސ ޓ ރީއަށ   ހަމަ ފިނޭނ ސ   ވަނީ   ޓަކައި   ކ ރ މަށ 

  ތެރޭގައި  ެގއަހަރ   މި ؟ކީއ ެވެގނ ތޯ  ލަސ ވަނީ  މިކަނ  ؟ހަމަނ ޖެހޭތޯ   ބަޖެޓ  ؟ހ ރީ  ހަމަޖެހިފައިތޯ  ބަޖެޓ  ؟ތޯކީއ ވެެގނ 

  .ޝ ކ ރިއ ޔާ ؟ކ ރެވޭނެތޯ އެކަނ 
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 :އަމީރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  އިބ ރާހީމ  ފިނޭނ ސ  އޮފ  މިނިސ ޓަރ

 ފާހަަގކޮށ ލަނ    ޖަވާބ ގައި  ސ ވާލ ގެ   ކ ރެއ ވި  މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި   އަޅ ަގނޑ .  ރަީއސ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ

  ، ނޫނ   ސެނ ޓަރ ތަކެއ   ހެލ ތ   ފާހަކ ރެއ ވި  އެ  ހަމައެކަނި ؛އަވަހަކަށ   ވީހާވެސ   ހަމަ  ތެރޭގައި  އަހަރ   މި  ،ބޭނ ނ ވަނީ

  މިނިސ ޓ ރީ   މިނިސ ޓ ރީނ   ހެލ ތ   ހަމަ  ހ ރި  އެބަ  ފޮނ ވާފައި  އަޅަނ   އިމާރާތ   އާ  ވެސ   ސެނ ޓަރ ތަކ ެގ  ހެލ ތ   އެހެނ 

 އެކަމަކ .  ފަށާނަނ   މަރ ޙަލާ  ޓެނ ޑަރ  ައވަހަކަށ   ވިހާވެސ   ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެނ .  ޓަކައި  ކ ރ މަށ ޓެނ ޑަރ  ފިނޭނ ސަށ   އޮފ 

 ؛ޮގތ ގެ   ދާނެ  ކަނ ތައ ތައ   މަރ ޙަލާެގ  ޓެނ ޑަރ  ެއއީ.  ނ ދެވޭނެ  ށ ައޅ ަގނޑަކަ  ޔަީގނ ކަެމއ   ސޮިއކ ރެވޭނެކަމ ގެ   ކޮށ ، ޑ އެވޯ 

  ، ނިމި  މަރ ޙަލާ   ޓެނ ޑަރ  ހަމަ  ތެރޭގައި  އަހަރ   މި  ،އ ނ ީމދަކީ  ކ އެކަމަ.  ނޭނެގ  ދަނ ނަާވކަށ   އަޅ ަގނޑަކަށ   އެެއއ 

 ހޮސ ޕިޓަލ ގެ   އަތޮޅ ެގ  .އއ  ޑ ެގފަނ   ތ ކ ވޭ  ،ބޭނ ނ ވޭ  ފާހަަގކޮށ ލަނ   އިތ ރ ނ އޭެގ  އަދި.  ފެށ ނ   ތ މަސައ ކަ  ކ ރެވި،އެޯވޑ 

 ޓެނ ޑަރ   މިހާރ    ހިތ ނ   އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ވީމާ،.  ވާނީ  ދީފައިއެޕ ރޫވަލ   އަޅ ަގނޑ   ކ ރ މަށ ޓެނ ޑަރ  މިހާރ   މަސައ ކަތ 

 . ޝ ކ ރިއ ޔާ  ބޮޑަށ  ވަރަށ . އިނޭގތޯ ކ ރެޭވނެ ތެރޭގައި ެގހަފ ތާ މި އޮތިއ ޔާ  ނ ވެ އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 .هللاޢަބ ދ  ނަޝީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ ނޮޅިވަރަމ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : هللا ޢަބ ދ  ނަޝީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ނ ނޮޅިވަރަ

 ިގނަ  ވަރަށ   ޮގތ ގައި  އެހީެގ  ޤައ މ ތަކ ނ   ބޭރ ެގ  ިގނަ  ވަރަށ   ތެރޭަގއި  ެގކޮވިޑ    ،ސ ވާލަކީ  އަޅ ަގނޑ ެގ.  ޝ ކ ރިއ ޔާ 

މިނިސ ޓަރ   ލިބ ނ   ފައިސާ  ވެސ    ވ ޒާރާތަކ ނ   އެކިއެކި  ސަރ ކާރ ެގ  ދެނ  .  ހ ރި  އެބަ  ވިދާޅ ވެފައި  ވެސ   ކަމަށ  

 ދަރަނ ޏެއ    ބޮޑ   މިހާ  ލިބިެގނ   ދައ ލަތަށ   ދިވެހި  ފައިސާެއއ   ހ ރިހާ  މި  ،އ ޔާވެއ ޖެކަމަށ އެހެނ .   ހ ރި  އެބަ  ވިދާޅ ވެފައި

 ބޭނ ނ . ސ ވާލ ކޮށ ލަނ  ވެެގނ ތޯ  ކިހިނެއ  އޮތީ މި ދައ ލަތ ަގއި ދިވެހި މިއަދ 
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 :އަމީރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  އިބ ރާހީމ  ފިނޭނ ސ  އޮފ  މިނިސ ޓަރ

  ،ބޭނ ނ ވަނީ   ފާހަަގކޮށ ލަނ   ޖަވާބ ަގއި  ސ ވާލ ގެ   ކ ރެއ ވި  މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި.  ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި   ޝ ކ ރިއ ޔާ!  އާދެ

  ރ ފިޔާެގ  ބިލިއަނ   29.9  ކ ރިއަނ ދާޒާ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ކަމަށ   ލިބޭނެ ؛ބަޖެޓ   ކ ރިފާސ   ައޅ ަގނޑ މެނ   އަހަރ   ވަނަ  2020

 ދަނީއާމ   ކ ރިއަނ ދާޒާ ،ދަށަށ  ވ ރެއަށ    50%  ާގތ ަގނޑަކަށ  އާމ ދަނީ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ށ ެއއ ކޮ ކޮިވޑާ.  އާމ ދަނީއެއ 

  ެއކި   ހަމަ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ޓަކައި  ހިނ ގ މަށ   ސަރ ކާރ    ،ހިނ ގ މަށ   ދައ ލަތ   އެހެނ ވީމާ، .  ދިޔައީ  ދަށަށ   ވެސ   އެއަށ ވ ރެ

  ރ ފިޔާގެ   ބިލިއަނ   35  ާގތ ަގނޑަކަށ   ބަޖެޓަކީ  ހަރ ެގއަ  ަވނަ  2020.  ހޯދިނ   ފައިސާ  ފާހަަގކ ރެއ ވިހެނ   އެ  ޮގތ ޮގތ ނ 

. ޚަރަދ ވި  ރ ފިޔާ  ބިލިއަނ   29  ،ނިމ ނ އިރ   އަހަރ   ާގތ ަގނޑަކަށ   ވެސ    ކޮށ ެގނ ކ ޑަ  ޚަރަދ   އަޅ ަގނޑ މެނ .  ބަޖެޓެއ 

 އެ.  ޖެހ ނ ޚަރަދ ކ ރަނ   ރ ފިޔާ  ބިލިއަނ   29.  ލިބ ނީ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އާމ ދަނީއެއ  ރ ފިޔާެގ  ބިލިއަނ   14  އެހެނ ވީމާ،

 މެނ ބަރ ނ   އިއ ޒަތ ތެރި  ކަމަށ   ޖެހޭނެއޮނ ނަނ   ޮގތ ތަކެއ   ކ ރެވޭނެފައިނޭނ ސ   ޑެފިސިޓ   އެ  އަޅާކިޔާލީމަ  ާގތ ަގނޑަކަށ 

  އިނ ޑިއާ  އަދި  ،ސަރ ކާރ   ޖަޕާނ   ބީ،.ޑީ. އޭ  ،ބޭނ ކ   ވޯލ ޑ  ؛ފަރާތ ތަކ ނ   ބޭރ ެގ  ހަމަ  ައޅ ަގނޑ މެނ .  ފާހަަގކ ރާނެ  ވެސ 

  އަޅ ަގނޑ    ހަމަ  އަދި  ދެނ .  ެގނ ދިޔައީ  ކ ރިއަށ   މަސައ ކަތ ތައ   ހޯދައިެގނ   ެއހީތައ   ދީލަތި  ވަރަށ   ސަރ ކާރ ެގ

  ކަލ ފިސ   ީވކ ލީ  އިނ ފިނޭނ ސ   އޮފ   މިނިސ ޓ ރީ  ފަހަރ   ެއއ   ހަފ ތާއަކ   ކޮނ މެ  ހަމަ  ،ބޭނ ނ ވަނީ  ފާހަަގކޮށ ލަނ 

  ފެނ ނަނ    ހަމަ.  ޝާއިޢ ކ ރަމ ނ   ދަނީ   މި  ަގނޑ މެނ އަޅ    ޚަރަދ ތައ   ކ ރެވޭ  އިއާއާމ ދަނީ  ލިބޭ  ޮގތ ަގއި  ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ ސ ެގ

 . ޝ ކ ރިއ ޔާ  ބޮޑަށ  ަވރަށ . ޚަރަދ ތައ  ކ ރެވޭ ހ ނ ނާނެ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .ޢަބ ދ ލ ޙަކީމ   ޢަބ ދ ދ ލ ޣަނީ މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ދާއިރާެގ ކ ރެނ ދޫ. ަވޒީރ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ

 

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

  އަޕ ގ ރޭޑިނ ގެ   ސެނ ޓަރ ެގ  ހެލ ތ   އޮޅ ވެލިފ ށީެގ  އަދި  ކ ރެނ ދޫ  !މިނިސ ޓަރ  މަރ ޙަބާ.  ރަީއސ   އިއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ

 ނިމިފައި ކ ލާސ ރޫމ ެގ ޓެނ ޑަރިނ  ހަދި ސ ކޫލ ެގ އޮޅ ވެލިފ ށީ އަދި ؟ކިހާތަނަކ ތޯ ލަފާކ ރަނީ ކަމަށ  ފެށޭނެ މަސައ ކަތ 
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ޔ ނިޓ ެގ    ހައ ސިނ ގ   ކ ރެނ ދޫ  އަދި ؟ފެށޭނީ  ތަނެއ ަގއިތޯ  ކިހާ  މަސައ ކަތ   އެ  އެހެނ ވީމާ،.  ލިބެނީ  ޚަބަރ   ކަމަށ 

 . ޝ ކ ރިއ ޔާ ؟ތަނެއ ަގއިތޯ ކިހާ ހަވާލ ކ ރެވޭނީ  މަސައ ކަތ  ،އިނިނ މަ މަސައ ކަތ  ޓެނ ޑަރިނ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

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

 

 :އަމީރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  އިބ ރާހީމ  ފިނޭނ ސ  އޮފ  މިނިސ ޓަރ

- ކޮވިޑ   ،ބޭނ ނ ވޭ  ފާހަަގކޮށ ލަނ   ޖަވާބ ަގއި  ސ ވާލ ެގ  ކ ރީ  އަޅ ަގނޑ   އަދި.  ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ!  އާދެ

  ވެބ ސައިޓ ގެ  ެގއަޅ ަގނޑ މެނ   ފިނޭނ ސ ނ   އޮފ   މިނިސ ޓ ރީ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ެވސ   ވަކިނ  ޮގތ ގައި  ސ ޕެނ ޑިނ ެގ  ެގ19

  އަޅ ަގނޑ މެނ ގެ  ؛ޖަވާބ ަގއި  ސ ވާލ ެގ  ފާހަަގކ ރެއ ވި  މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި.  ދަނީ  މި  ޝާއިޢ ކ ރަމ ނ   ތައ ރިޕޯޓ 

  ޚާއ ޞަކޮށ    މިހާރ  ؛ޓެނ ޑަރ  ައޅ ަގނޑ .  ޕ ރޮޖެކ ޓ ސ ތައ   ިގނަ  ވަރަށ   ހ ރި  އެބަ  މަރ ޙަލާތަކ ގައި  ެއކި  ޓެނ ޑަރިނ ެގ

  ކ ރެވޭޓެނ ޑަރ  ދާތީކ ރިއަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ    ކޮށ އެއ    ކ ރައިސިސ އަކާ  އިޤ ތިޞާދީ  ދ ނިޔޭެގ  އަދި  ިއ،ދަތިތަކާ  ކޭޝ ފ ލޯެގ

އެޕ ރޫއިބަލަ  ޕަރސަނަލީ  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ޕ ރޮޖެކ ޓ ސ ތައ  ޓެނ ޑަރ  ދެމ ނ   ވަލ ،  އެކަމަކ   ެގނ ދަނީ.    މަރ ޙަލާ   މި 

 އެޮގތަށ   އަޅ ަގނޑ  އޭެގތެރޭގައި ދ ވަހަށ   ދ ވަހ ނ   ކަނ ތައ ތައ ، އެއީ  ހިނާގ  ތެރޭގައި  މަރ ޙަލާެގ  ޓެނ ޑަރ  ފެށ ނީމަ

ކ  ހަަމ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ތި ފާހަަގކ ރެއ ވި ކަނ ތައ ތައ  ބަލާފައި އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ  . އެކަމައ ނ ވަނ އިނ ވޯލެ 

 އަޕ ޑޭޓެއ  އަރ ވާނަނ .  ވަކިނ  ައޅ ަގނޑ  ޭއެގ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

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

 

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

ވަޒީރ . އިއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ރަީއސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި   ޝެލ   ،ބޭނ ނ ވަނީ އ ލަނ ސާފ ކޮ  ައޅ ަގނޑ   ޝ ކ ރިއ ޔާ 

. ެއއީ ދ ނިޔޭެގ  ނަަގނ  ކަމަށ   ނޫނ   ޓައިމެއ  އޭރ  ؛ވިދާޅ ވެ  ކަަމކަށ   ޭގސ ހ ރި ތެލާއި އިައޑީަގ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ކ ނ ފ ނިނ 

ކޮމ ޕެޓެޓިވ  ައގ   ޭގހ ެގ  ތެލާއި  ކޮމ ޕެޓެޓިވ  ބާޒާރ ަގއި  އެކަނ   ބަލާއިރ ަގއި  ޓައިމަށ   މިހާރ ެގ   ،ތީވެވާނެނ ވާތީވެ. 

އޮތ ތޯކިހާވަ އެބަ  ކ ރެވިފައި  އެކަމަށ   ދިރާސާއެއ   ެއބަ؟ ރެއ ެގ  ވިސ ނ ނ   އިނ ޑަސ ޓ ރީ  މިނިސ ޓަރ ެގ  މި  ހ ރިތޯ 
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ެގއ ލ ނ ވަމ ނ ދާއިރ   ؟ ހ ޅ ވާލަނ  ކ ނ ފ ނިތަކ ނ   ސަރ ކާރ   ސ ވާލަކީ،  ލައ ޕަނ   ކިދެވަނަ  ތަނ ތަނ   އެ  ބާރަށ ތޯ  ހާ 

 އ ޔާނޫނި ،ވެއ ޖެ ކަމަށ  ަމނިކ ފާނ  ވިދާޅ ވީތޯ ލަކީ، ރާއ ޖެ ބަނގ ރޫޓ ތިނ ވަނަ ސ ވާ؟ މަނިކ ފާނ  މަސައ ކަތ ކ ރައ ަވނީ

 ނ ަމސ ވެރިނ ެގ ލާރިނ  ސަރ ކާރ ؟ މަސ ވެރިނ ނަށ  ކޮނ  ދ ަވހަކ ތޯ ފައިސާ ދީ ނިމޭނީ ؟އަޅ ަގނޑަށ  އަޑ އިވ ނީތޯ އެހެނ 

 ރަނގ ރަނިޔާ... 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

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

 

 :އަމީރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  އިބ ރާހީމ  ފިނޭނ ސ  އޮފ  މިނިސ ޓަރ

ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ކ ރެއ ވި ސ ވާލ ެގ   ،. ައޅ ނޑ  ފާހަކަކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވަނީޝ ކ ރިއ ޔާ  ،ރައީސ   ިއއ ޒަތ ތެރި ! އާދެ

ބެހޭ ފަރާތ ތަކ ނ  އިތ ރަށ  ދިރާސާކޮށ   އަޅ ަގނޑ  ހިތ ނ  އިތ ރަށ  ކަމާ  ،ނ ކ ތާަގއި ފ ރަތަމަ އެ ފާހަަގކ ރެއ ވި    ؛ޖަވާބ ަގއި

ސަރޭވކޮށ ެގނ  ސަރ ކާރ ެގ   ބަލައިެގނ   އެނޭގނީ.  ދެނ   ޮގތެއ   ކ ރިއަށ ދާނެ  ޭއަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ކަނ ނޭނެގ 

ނ  ނަށ  ހަމަ މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ ހިނ ގ ނ  ހަރ ދަނާކ ރ މަށ  ޓަކައި ެއކި ޮގތ ޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ނ ފ ނިތަކ ެގ

ވެސ  އަދި ސަރ ކާރ ެގ އެކިެއކި މ އައ ސަސާތަކ ނ  ވެސ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރެވޭ. އަދި އަޅ ަގނޑ މެނ  ޕީ.ސީ.ބީނ  

ރ ެގ  ވެސ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރެވޭ. ޕ ރޮކިއ މަނ ޓ  ހަރ ދަނާކ ރ މަށ  ޓަކައި ވެސ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރެވޭ. އަދި ސަރ ކާ

ހެދިފައި ވިޔަފާރިކ ރ މަށ   އަދި  ޚިދ މަތ ދިނ މަށާއި  ކ ނ ފ ނިތަކަކީ  ހަމަ  އެކިއެކި  އަޅ ަގނޑ   ދެނ   ކ ނ ފ ނިތައ .  ހ ރި 

ފާހަަގެއއ ނ ކ ރަނ  އިރެއ ަގއި  ފަހަރެއ ަގއި،  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކީ  ،އެއ ވެސ   ވާހަކަެއއ .  އަޅ ަގނޑ މެނ    ؛ބަނގ ރޫޓ ވި 

ވެސ  ހަމަ ދިވެހި ދައ ލަތ ނ  މި ދިޔަީއ   ެއއ ކޮށ  ވަނަ އަހަރ  ކޯިވޑާ 2020 ،ަގއި ވެސ  ލަތ ހާމިހާރ ވެސ  އެނ މެ ދަތި  

އެހެނ ވީާމ،  އަދާކ ރަމ ނ .  ބަރާބަރަށ   ހަމަ  ސަރވިސ   ޑެޓ   އަދާކ ރަމ ނ .  ބަރާބަރަށ   ހަމަ  ދަރަނި  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ 

ޑެޓ  ސަރވިސ ކ ރަމ ނ     ،ލޯނ ެގ ޚަރަދ   އިހ ރިަގއި ވެސ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެނ  ނަާގފަނތާ ކ ރިއަށ  އޮތ 

  .ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ ބޮޑަށ  ވަރަށ   އެބަ އޮތ .  ށ ނ ކަނ  ައޅ ަގނޑަެގނ ދެވޭނެކަމ ެގ ޔަީގ

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

 . ޔާސ  ލަބީބ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . ހ ޅ ދޫ ދާއިރާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިލ 
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 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :   ހ ޅ ދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިލ ޔާސ  ލަބީބ 

ަގއި އާނ މ ކ ރައ ާވ  ޝ ކ ރިއ ޔާ. އިއ ޒަތ ތެރި ވަޒީރ  ވިދާޅ ވެއ ޖެ ވަރަށ  ިގނަ މައ ލޫމާތ  ފިނޭސ  މިނިސ ޓ ރީެގ ވެބ ސައިޓ  

ރަދ ކ ރާވަރ   ޚަ އިވަރާ ނ ނަދަރަނި އޮ  ފަހަރ  ދައ ލަތ  އޭ ކިޔާފައި ކ ރީަގއި ކޮނ މެ މަހަކ  އެއ ވާހަކަ. ޑެޓ  ބ ލެޓިނ 

ވެބ ސައިޓ ަގއި މިހާރ  ؟ ފިނޭނ ސ  ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓ ރީނ  ކ ރީަގއި އާނ މ ކ ރޭ. މިހާރ  އާނ މ ނ ކ ރައ ވަނީ ކީއ ވެެގނ ތޯ

ދަރަނި   ލަޖ މ   އިޔޫޒަބަލ  ރިޒާވާ  ؛ޖެނ އަރީނ  ފެށިެގނ  އާނ މ ކ ރައ ވާފައެއ  ނެތ . ދެވަނަ ސ ވާލަކީ، ދައ ތ ެގ ދަރަނި

 ، ބަރ  މަހާއިނ މި ސެޕ ޓެ  ،ދަށ ވެފައިވާ ވާހަކަ އެމ .އެމ .ޭއެގ ރިޕޯޓ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފާހަަގވޭ. އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ

ބަރ  މަހ  ދައ ލަތ ެގ ދަރަނި އަދާކ ރ މަށ  ދައ ލަތ ނ  ޚަރަދ ކ ރާ މިނ ވަރ  ނ ނޮވެނ ބަރ  މަހާއި، ޑިސެ ،ބަރ  މަހާއިއޮކ ޓޫ

އެއީ ކިހިނެއ  ލިބޭ  ؟ އަހަރ  ނިމޭއިރ  ދައ ލަތ ެގ ރިޒާވ އަށ  އިތ ރ ވާނީ ކިހާަވރެއ ތޯ އަދި މި؟ ފާނަނ ތޯވަހާމަކޮށ ދެއ 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ؟ ފައިސާެއއ ތޯ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

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

 

 :ރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ އަމީ އިބ ރާހީމ  ފިނޭނ ސ  އޮފ  މިނިސ ޓަރ

އިއ ޒަތ ތެރިރަީއސ  އިއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ ލަބީބ   ؛.  އިލ ޔާސ   މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ކ ރެއ ިވ    ހ ޅ ދޫ 

 ؛ޖޫނ  މަހ ެގދަނީ. ދެނ   ޝާއިޢ ކ ރަމ ނ  މި ލެޓިނ ގ ފަހަރ  ޑެޓ  ބ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އަހަރަކ  ދެ   ؛ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ ަގއި 

ބ މި   ޑެޓ   ހާފ ެގ  ފ ރަތަމަ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ނިމ ނ   ތެރޭަގއި  ދ ވަސ ތަކ ެގ  އޮތ   ކ ރިއަށ   އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  ލެޓިނ ގ 

ހަމަ  ނެތ .  އަޅ ަގނޑ މެނ   ެއޮގތަށ   ވިސ ނ މެއ   އެއ ވެސ  ސ ޓެޓިސ ޓިކ ސ އެއ  ޝާއިޢ ނ ކ ރ މ ެގ  ޝާއިޢ ކ ރާނަނ . 

މ  ޓަރމ  ޑެޓ  ސ ޓ ރެޓަޖީ ވެސ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ވަރަށ  އަވަހަށ   ރޓަ މީޑިއަމ   ،މީޑިއަމ  ޓަރމ  ފިސ ކަލ  ސ ޓ ރެޓަޖީ

  ވާ ރިޒާ   ،މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ ެގ ވެބ ސައިޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ ރަމ ނ ދާނަނ . ދެނ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ފާހަކ ރެއ ވި

ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޔަީގނ ކަނ  އެބަ އަޅ ަގނޑ  ހަމަ    ،އަޅ ަގނޑ ެމނ  ހަމަ  ؛ޮގތ ނ  ފާހަަގކ ރެއ ވި ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ ަގއި  ބެހޭ

  ިއއ ޒަތ ތެރި މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކ ރެއ ވި ބަޖެޓ ެގ ޕ ލޭނާ  ،ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ ، އޮތ  އަހަރ  ނިމޭއިރ 

 ޑ ވ ސަރ ކާރ ެގ އެޕ ރޫ   ؛ވ  ހ ނ ނާނީ. ދެނ  ދައ ލަތ ެގއެއ ޮގތައ ކަނ  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ އަހަރ  ނިމޭއިރ  ދައ ލަތ ެގ ރިޒާ

މިލިއަނ  ޑޮލަރ  އެކ ސ ޓަރނަލ ކޮށ  އަޅ ަގނޑ މެނ    200  ބަޖެޓ ެގ ފައިނޭނ ސިނ ގ ޕ ލޭނ ެގ ޮގތ ަގއި ފާހަަގކޮށ ފަިއާވނީ
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މިލިއަނ  ޑޮލަރ  އެކިއެކި ޮގތ ޮގތ ނ    100މިލިއަނ  ޑޮލަރ  ހޯދަިއފިނ . އަނެއ     100ހޯދ މަށ . މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ   

 ދަނީ. ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  މ ނ  މިހޯދ މަށ  ޓަކައި މަސައ ކަތ ކ ރަ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

ބަރ  މަހ ަގއި އަދި ޮއކ ޓޫބަރ ، ނޮވެނ ބަރ ، ޑިސެނ ބަރ   ނ ޓެޕ  ސެމ  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އެއ ސެވި  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ 

 ކަމަށ  ލަފާކ ރެވޭތޯ. އ  ޚަރަދ ވާނެކިހާ ފައިސާއެ   ،ވަރެއ  ކޮނ މެ މަހަކ  ބޭރ ެގ ދަރަނި އަދާކ ރ މަށ  ކިހާ ،މަހ 

 

 :އަމީރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ފިނޭނ ސ ، އިބ ރާހީމ  އޮފ  މިނިސ ޓަރ

 . އަޅ ަގނޑ  ވަކިނ  ެއ މަޢ ލޫމާތ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ  އަރ ވާނަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ.ރައީސ ިއއ ޒަތ ތެރި   ޝ ކ ރިއ ޔާ ! އާދެ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

 . ނަސީމ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި ދާއިރާ ތ ލ ސ ދޫ ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ

 

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

އަޅ ަގނޑަ ރަީއސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  މިނިސ ޓަރަ  ށ ޝ ކ ރިއ ޔާ  ފިނޭނ ސ   އެލ .ޖީ.ޭއއިނ   އޮތ   އޮތ   އެބަ  ފޮނ ވާފައި  ށ  

 އިޢ ލާނ ކޮށ  ބޯޑ ނ   ޓެނ ޑަރ ޓަކައި މާރާތ ކ ރ މަށ އި ިއދާރާެގ  ކައ ނ ސިލ  ދިއ ފ ށީަގއި  އ ެގ ކޮޕީ ލިބިފަ. ެއއީ ކ.ސިޓީއެ

. އެލ .ޖީ.އޭއިނ  ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރަށ  ފޮނ ވާފައި އޮތީ. ނަމަވެސ ، މި ކަމަށ  އޮތ  ކޮށ ފައި  ވެސ  ެއވޯޑ  ބަޔަކަށ 

އަޅ ަގނޑަށ     ؛އޮތ  ައޭގ. އެހެނ ވީމާ، ޚާއ ޞަ ހ އ ދަެއއ  ހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި އޮތީ މި ކޮށ ފައި އޮތީ. ިމ އައަަގށޭ ެއވޯޑ 

ހީވަނީ އެޑ ވާނ ސ  ޕޭމަނ ޓ  ދޭވަރ  ނ ވަނީ ކަނ ނޭނެގ މި އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި އޮތ ވަރ ނ . އެހެނ ވީމާ، މިނިސ ޓަރ ެގ  

ހ އ ދަ ކ ރިއަށ  ކާޔަޚާއ ޞަ  ޕ ރޮޖެކ ޓ   މި  ދެއ ވަ   ނ ދިއ މ ެގެގ ެއއ ކޮށ   ޮގތެއ     އި،ހ އ ދަ  ސޮއިކ ރެވޭނެ  މީަގއި 

ހަދައިދެއ ވާށޭ ކިޔާފައި އެ ސިޓީ އޮތީ. އެހެނ ވީމާ، ާގތ ަގނޑަކަށ  ކިހާ ދ ވަހެއ  ނަާގނެތޯއޭ އެ ޕ ރޮޖެކ ޓ ަގއި ސޮއިކ ރަނ   

  ؟އެ ހ އ ދަ ލިބިެގނ 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

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



2220 ސެޕ ޓެނ ބަރ  7              ޖަލ ސާ                       ވަނަ   10ދައ ރ ގެ ވަނަ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

 

12 

 

 

 

 :އަމީރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  އިބ ރާހީމ  ފިނޭނ ސ  އޮފ  މިނިސ ޓަރ

ޖަވާބ ަގއިރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ! އާދެ ސ ވާލ ެގ  ކ ރެއ ވި  މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  އެބަ  ؛.  ހ ރި  އެހެނ  

ވާތީ ހ ރި ެއއ ބަިއ ޕ ރޮޖެކ ޓ ސ ތަކ ެގ ބަޖެޓ  ެއކ ސީޑ   ކ ރެިވފައިެއވޯޑ   ،ކ ރެވިއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިހާރ ވެސ  ޓެނ ޑަރ

މައ ސަލަތަކެއ  ބަލަ އެޮގތަށ   ކޭސ   ސ ޕެސިފިކ   ޖެހޭނީ  އަޅ ަގނޑ   ވަކިނ   ކ ރެވޭނެ އިދިމާވޭ.  އަޅ ަގނޑ މެނ   ލާފައި 

 ނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ލަޮގތ ތަކެއ  ހޯދާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 މ . ޡިހެނ ވޭރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަލީ ޢާރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . މެދ ޝ ކ 

 

 މެދ ހެނ ވޭރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަލީ ޢާޡިމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި  ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ސ ވާލ ކ ރެވ ނީމާ   ؛އާދެ!  ވަޒީރަކާ  ދެކޭޮގތ ަގިއ   ައޅ ަގނޑ  

ކަމ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނީ.   ދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެނ ނަށ  ވެސ  ވަރަށ  އެދެިވެގނ ވާ ކަމެއ ޖަވާބ   މިތާގައި

ވިދާޅ ެވއ ޖެ ބަޖެޓ ގައި  ބަޖެޓ   ،ވަޒީރ   މި  ؛ޚަރަދ ކ ރަމ ނ ދަނީ  ެއއ ޮގތަށޭ.   އަޅ ަގނޑ މެނ   ބަޖެޓާ  ފާސ ކ ރި  ތަނ ނ  

އޮ ،ތަނަށ  ވަޑައިެގނ  އެބަ ވިދާޅ ވޭ ނ  މިއެހެނ ނަމަވެސ ، ބަެއއ  ވަޒީރ    ބަޖެޓެއ  އަނެއ ކާ  ތ މިވެނި ލައިނެއ ަގއި 

ސާސީ ކަނޑައެޅިެގނ  އެބަ ޮއވޭ އައެހެނ  ލައިނަކަށ  ބަދަލ ކޮށ ެގނ  ޚަރަދ ކ ރަމ ނ ދާ ވާހަކަ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ޤާނޫނ 

ޮގތާ  ފާސ ކ ރާ  ހޭދަނ ކ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ބަޖެޓ   ނޫނިއ ޔާ  ޔަީގނ   އެއ ޮގތަށ   އެބަ  ވިދާޅ ވާނ ޖެހޭކަނ   ވަޒީރ   ރ މަށ . 

 ،ޮގތ ނ  ސ ވާލެއ ެގ ދެވަނަ ދަނީ.ހޭދަކ ރަމ ނ  ކީއ ެވެގނ ތޯ ައޅ ަގނޑ މެނ  ފާސ ކ ރި ޮގތާ ޚިލާފަށ  ބަޖެޓ   ،އަޅ ަގނޑަށ 

 . ައދި ސިޓީއަކ ނ  އެބަވޭ ހ ރިހާވާހަކަ އަޅާފައިވާ ފިޔަަވޅ ތަކެއ  އިތ ރ  ޚަރަދ ކ ޑަކ ރ މަށ  ވިދާޅ ވެއ ޖެ މިއަދ  ވަޒީރ 

 ވ ރެ ބޮޑަށ  ޚަރަދ ކ ރާ  އަށ   5000ޚަރަދ ނ ކ ރ މަށ . އަދި    ،ވ ޒާރާތަކަށ  ވެސ  އަދި ކ ނ ފ ނިތަކަށ  ވެސ  އަނ ާގފައި

ނަމަ ވަނީ  އަނ ަގއި  ،ކަމަށ   ވ ޒާރައަށ   ޚަރަދ ކ ރ ަމށ .ެގއެ  ެއއާ އެހެނ ނަމަވެސ ، ނ   އެބައަދި  ހަމަ  ެއއ ކޮށ   ހ ރި 

 މެޝަރސ ތަކެއ  ދީފަ. ޭއެގތެރޭަގއި ަވޒީފާނ ދިނ ނ . މިއަދާ ހިސާބަށ  ވެސ  އެބަ ފެނޭ ވަޒީފާތައ  ތަކ ރާރ ކޮށ  ދެމ ނ ދާ

 ވަނީ  ކަމަށ   ނޭޅޭފިޔަވަޅ  ،ކަނ ކަނ  އެ ެއޮގތަށ  ؟ފޮނ ވަނ ވީ ސިޓީފ ޅެއ  ެއހެނ ވެއ ޖެއ ޔާ ވަޒީރ  ކީއ ކ ރަނ ތޯ  ތަނ .

 މިހާރ   ބަޖެޓ ެގ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ؛ހާލަތ ގައި އޮތ   މި މިހާރ   ދެމ ނ ވަޒީފާ ކ ނ ފ ނިތަކ ނ  ،ަގބޫލެއ ނ ކ ރަނ  އަޅ ަގނޑ  ނަމަ

؟ ހ ނ ނަވަނީ. އެހެނ ީވމާ، ކީއ ެވެގނ ތޯ ަވޒީރ  އެ ފ ރ ސަތ  ދީެގނ   ކަމަކަށ  ޖެހޭނެދާނ  ެވެގނ އޮ  ހާލަތ ަގއި  އޮތ   މި

  ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

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

 

 :އަމީރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  އިބ ރާހީމ  ފިނޭނ ސ  އޮފ  މިނިސ ޓަރ

ފާހަ ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ ! އާދެ އަޅ ަގނޑ   ިއއ ޒަތ ތެަގ.  ބޭނ ނ ވަނީ  ސ ވާލ ެގ  ކޮށ ލަނ   މެނ ބަރ ެގ  ރި 

ސަރިވސ  ،ޖަވާބ ަގއި ޑެޓ   ނަނ ބަރސ ތަކ ނ   ނޮވެނ ބަރ   ؛ސީދާ  ޑިސެިމސާލަކަށ   ސަރވިސިނ    ެގބަރ ނ ،  ެގ ޑެޓ  

ަގއި ައޅ ަގނޑަށ  ބ ނަނ  ރަނަގޅ  އަދަދ ތައ  ނޫނ  އަދަދެއ  މިތާެގ މަޖިލިސ  ފ ލޯ؛ ދަނ ނަަވނ   އަދަދ ތައ  އަޅ ަގނޑ 

ބަޖެޓާ އެއ ޮގތަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ     ތ އޮއި  ފާސ ކ ރެވިފަ ޖަވާބ ެގ އެޮގތަށ  ދެއ ވީ. ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ދަތިވީމާ އަޅ ަގނޑ  އެ  

މަނ ޓ   ރއެޕ ރޮޕ ރިއޭޝަނާއި ވަޔަ  ބަޖެޓ   ،ފަދައިނ  ދަނީ. ދެ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ  ވެސ  އެނިގަވޑަނ ނަވާނެ ކ ރިއަށ  މި

ވެސ     އެ އ ސޫލ  ެގޒެޓ   އި،އ ސޫލ  ކަނޑައަޅަ ނ   ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ އ ސޫލެއ  ައޅ ަގނޑ މެނ  މިހާރ  ވެސ  މިނިސ 

ޕ ރޮޖެކ ޓެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެ ޮގތަކަށ  ނ ފަށަނ . އިމެޖެނ ސީ   . ެއކަމަކ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަޖެޓ ނ ކ ރެވޭ އާނީކ ރެވިފަިއވަ

ރަށެއ     ؛ކަމެއ ަގއި ޕ ރޮޓެކ ޝަނެއ ،  ކޯސ ޓަލ   މިސާލަކަށ     ،ިގރަމ ނ ދާތީމިސާލަކަށ   މައ ސަލަެއއ ަގއި  އެކަހަލަ 

ފިނޭނ ސ  އޮފ   އަޅ ަގނޑ މެނ  މިނިސ ޓ ރީ  އެހެނ ނޫނީ  ކ ރަނ ޖެހިދާނެ.  އަޅ ަގނޑ މެނ   ތެރެއިނ   ބަޖެޓ ެގ  ޚާއ ޞަ  ެގ 

އެޕ ރޮޕ ރިއޭޝަނ ެގ    ؛ޕ ރޮޖެކ ޓެއ  ފަށާފައެއ . ެއކަމަކ  ބަޖެޓ ެގ ތެރޭަގއި ވަޔަރމަނ ޓ   ނ ހ ނ ނާނެ ބަޖެޓ ެގ ބޭރ ނ  އާ 

ކ ޑަކ ރ މަށ  ޓަކަިއ   ޚަރަދ ވެސ  ކ ރެވިފަ. ދެނ     ކަނ ތައ ތަކެއ  އެބަ ކ ރެވޭ. ެއ އ ސޫލ  ވެސ  މިހާރ  ވާނީ ެގޒެޓ 

އެކ  އެބަ ކ ރެވޭ.  ކާމިޔާބ ކަމާއަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ހަމަ ވަރަށ  ރަނަގޅަށ     ،ެއއ  ނެރެރ އަޅ ަގނޑ މެނ  ސަރކިއ ލަ

ޝަނަރީ ސ ޕެނ ޑިނ ގ އެބަ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކ ޑަކ ރެވޭ. ރަދ ތައ  ވެސ  އެބަ ކ ރެވޭ. ޑިސ ކ ރޭ ޚަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަ

 ރިޕ ލޭސ މެނ ޓ  ވަޒީފާއެއ  ެވއ ޖެއ ޔާ މިހާރ    ،ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ައނ ާގފަިއވާނެ މިހާރ  ވަޒީފާެގ ކަނ ތައ ތަކަށ  މިހާރ 

ޓީޗަރ ނ  ނަނ ޏާ އަޅ ަގނޑ މެނ    އާޓީޗަރ ނ ،    އަށ ށ  ތައ ލީމީ ދާއިރާމިސާލަކަ  ،ވެސ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދެވޭނެ. އެހެނ ނޫނިއ ޔާ

ވަޒީފާތަކަށ .   ނޫނިއ ޔާ އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ދެނީ ރިޕ ލޭސ މެނ ޓ ެއއީ އާނ މ  އ ސޫލ ނ . އެހެނ   ،ހ އ ދަތައ  ވެސ  އެބަ ދެނ 

ޒީފާތަކަށ  ނަަގނ ޖެހޭނީ މިވެނި މިނ ވަރެކޭ އެ ކ ނ ފ ނިތަކަށ  ސީދާ ކ ނ ފ ނިތަކ ނ  ވަ  ،ދެނ  ކ ނ ފ ނިތަކ ަގއި މިސާލަކަށ 

ނ  އަޅ ގނޑ މެނ  ސީދާ އިނ ވޯލ ވެެގނ  އެ މަސައ ކަތ ތަކެއ  ނ ކ ރަނ . ކ ނ ފ ނިތަކ ެގ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ   ފައިކިޔާ

ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  މިނިވަނ ކަނ  އެ ކ ނ ފ ނިތަކަށ  އޮނ ނެނ ޖެހޭނެ    މ ެގހަމަޖެއ ސޭ ޮގތައ  ކ ރިއަށ ެގނ ދިއ   ލޯކޭޝ  ފ 

 ަގބޫލ ކ ރަނީ. ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ. 
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . މިލަނ ދޫ ދާއިރާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަލީ ރިޟާ. 

 

 މިލަނ ދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަލީ ރިޟާ ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  

ހީނަރ ކަނ     އެކީަގއި ރާއ ޖޭެގ ބަޖެޓަށ  ލިބ ނ  ބަލި ހާލަތާ ގެ 19- ވިޑ . މަރ ޙަބާ ވަޒީރ . ކޮ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ވަޒީރ  

 ލާނެ ކަމަށ  ވިދާޅ ވި. އެހެނ ނަމަވެސ ،އިތައ  މި އަހަރ  ވެސ  މަޑ ޖައ ސަކ ރ މަށ  ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީެގ ޕ ރޮޖެކ ޓ ޖ މެނޭ

ތ  ފަނ ޑ ެގ ދަށ ނ   ކ ވޭ  ،. ައޅ ަގނޑ  ސާފ ކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ަވނީތައ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދެވޭނެ ކަމަށ ބޭރ ެގ ފަނ ޑ ެގ ޕ ރޮޖެކ ޓ 

 ،ނިމި ޑިޒައިނ ތައ  ،ނިމި ކ ރެހ ނ ތައ   ވަނީ ރަށ ތައ   އެ މިހާރ   ރަށެއ ަގއި އެބަ އޮތ .  ހަތ  ،ހޮސ ޕިޓަލެއ  އެޅ މަށ ހަތ   

އަޅ ަގނކ ރެވިފަިއވެލ އޭޓ   ވެސ  ބިޑ ތައ   ،ކ ރެވި  ވެސ  އިއ ލާނ  ،ކ ރެވި ވެސ  ޓެނ ޑަރ ދެނ   ސާފ ކޮށ ލަނ  .  ޑ  

މިލަނ ދޫ ހޮސ ޕިޓަލ ެގ ކޮނ ޓ ރެކ ޓ ަގއި ސޮއިކ ރެވޭނެ ތާރީޚަކީ   ،އޭެގތެރޭަގއި މިލަނ ދޫ ވެސ  ހިމެނޭތީވެ ،ބޭނ ނ ވަނީ

 ؟ ކޮބައިތޯ

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޔާސަތ ނ 

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

 

 :އަމީރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ފިނޭނ ސ ، އިބ ރާހީމ  އޮފ  މިނިސ ޓަރ

. އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ކ ރެއ ވި ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ ަގއި ސީދާ ތާރީޚެއ  ދަނ ނަވަނ  ހަމަ ރަީއސ  އިއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

ދާނެ ޮގތެއ  ކ ރިއަށ  ލަފާކ ރަނ  އަޅ ަގނޑަށ  ދަތި. އެީއ  ެގ ކަނ ތައ ތައ  ކ ރިައށ ލާޙަޓެނ ޑަރ މަރ އަޅ ަގނޑަށ  ދަތި.  

ޕ ރޮކިއ މަނ ޓ  އޮފިސަރ ނ  ބީލަމ ެގ   ،ޖައ ސަިއެގނ މިސާލަކަށ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރަކ  ނ ލިބޭ ފަރާތ ނ  މައ ސަލަ  ؛ހަމަ ނ ލިބޭ

ށީެގނ ވާ ކަމެއ . އެހެނ ވީމާ، ސީދާ ވަކި ދ ވަހެއ  ކަނޑައެޅިެގނ  މަކީ ވެސ  އެކަޔ މައ ސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީނ  ކޯޓަށ  ދި

 ކ ރެއ ވިފައި ތ  ފަނ ޑ ެގ ތެރޭަގއި މިހާރ  އިވެލ އޭޓ  ވެސ  ައވަހަކަށ  ހަމަ ކ ވޭހާއަޅ ަގނޑަށ  ދަނ ނަވަނ  ދަތި. އެކަމަކ  ވީ

ކ ރަނީ ެއޮގތަށ . ެއކަމަކ    މަސައ ކަތ  މި   އަޅ ަގނޑ މެނ   ؛ކ ރެއ ވި މަސައ ކަތ  ފެށ މަކީ އެއީ ހ ރި ހޮސ ޕިޓަލ ތައ  އެޯވޑ 

 ވަކި ތާރީޚެއ  ެއޮގތަށ  ދަނ ނަވަނ  އަޅ ަގނޑަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ދަތި. ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

 ދީދީ.  އ މަދ މެނ ބަރ  ޙ ސައިނ  މ ޙަޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . ފ ވައ މ ލަކ  މެދ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި 

 

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

ހޮސ ޕިޓަލެއ     އާ  ފ ވައ މ ލަކ ެގ  ،އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ  !ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މަރ ޙަބާ އިއ ޒަތ ތެރި ވަޒީރ 

ެގނ ދާ ވާހަކަ ަވޒީރ  ވަނީ ވިދާޅ ވެފަ. އެހެނ ީވމާ، އެ މަސައ ކަތ  މިހާރ  ޓެނ ޑަރކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ  ކ ރިއަށ   އެޅ މަށ 

ޮގއ ސިތޯކިހާ އެޅ މަށ   ؟ ހިސާބަކަށ   ފ ަވއ މ ލަކ ަގިއ  އިތ ރަށ   މި  200ައދި  މިހާރ   ޔ ނިޓ   ވަނީ   ހައ ސިނ ގ 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ؟ ތާރީޚެއ  ލިބިދާނެތޯ ކ ރެވިފަ. މި ބިޑ  ހަާވލ ކ ރެވޭނެޓެނ ޑަރ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

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

 

 :އަމީރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  އިބ ރާހީމ  ފިނޭނ ސ  އޮފ  މިނިސ ޓަރ

 ؛ހައ ސިނ ގ  އަށ ފ ރަތަމަ  ،ކ ރެއ ވި ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ ަގއި. އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ! އާދެ

ސީދާ ތާރީޚެއ  އަޅ ަގނޑަށ  ހަމަ ދަނ ނަވަނ     ،އަޅ ަގނޑަށ  ހަމަ ކ ރީ ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ ަގއި ވެސ  ފާހަަގކ ރެއ ިވ ފަދައިނ 

ކަމެއ   ޚަށ  އެ ދެނ ޮގއ ސަ އެ ތާރީ  އި،ަގިއ އެހެނ ނޫނިއ ޔާ ވަކި ތާރީޚެއ  އަޅ ަގނޑ  ބ ނެފަދަތި. އެއީ މަޖިލިސ  ފ ލޯ

ދަނީ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތ ކ ރަމ ނ  މި ނ ކ ރެވިއ ޖެއ ޔާ ޭއަގިއ ދަތިތަކެއ  ކ ރިމަތިވާނެ. އެހެނ ވީމާ، އެކަމަކ  

ައވަހަކަށ  ހައ ސިނ ގ ޔ ނިޓ  ައދި ހޮސ ޕިޓަލ  ކަމަށ  ވިޔަސ  އެކަނ  ހަމަ ޓެނ ޑަރކޮށ   ވީހާވެސ    ،ކަމަށ  ިވޔަސ  

ދަނީ. އަޅ ަގނޑ  ހިތ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި މެމ ބަރ ނ ނަށ   ތ  ފެށ މަށ  ޓަކައި މަސައ ކަތ ކ ރަމ ނ  މިމަސައ ކަ  ،ކ ރެވިއެޯވޑ 

 ވަރަށ   ަގިއ މިޮގތަށ . މަޖިލިސ  ފ ލޯނ އަޅ ަގނޑަށ  ސީދާ ތާރީޚެއ  ދަނ ނަވަނ  ދަތިވާނެކަ  ، ވެސ  އެނިގވަޑަިއަގނ ނަވާނެ

 . ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ ބޮޑަށ 

 

  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ރިޔާސަތ ނ 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . ކ ޅ ދ ފ ށީ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޔާސިރ  ޢަބ ދ އ ލަތީފ .
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 އ ތ ރ  ދާއިރާެގ ެމނ ބަރ  ޔާސިރ  ޢަބ ދ އ ލަޠީފ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :   ކ ޅ ދ އ ފ ށީ

ތާރީޚަކާ   އަޅ ަގނޑ   ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  އެހެނ ނަމަވެސ ، ބެހޭޝ ކ ރިއ ޔާ  ނ ކ ރާނަނ .  ތ   ކ ވޭ  ޮގތ ނ  ސ ވާލެއ  

ބެހޭ ޕ ރޮޖެކ ޓ ސ ތަކާ  ހ ރީ ފަނ ޑ ެގ  ހަމަޖެހިފައިތޯ  ފަނ ޑ   މި  ކ ރެވެމ ނ ދޭ.  އެބަ  ސ ވާލ   ިގނަ  ވަރަށ    ؟ޮގތ ނ  

އެއ  ސ ވާލަކަށ .  ؟ ވާނެތޯ މިކަނ ؟ ތ  ފަނ ޑ ނ . މި ފަނ ޑ  ހަމަޖެހިފައިތޯ ހ ރީވެސ  ހ ރީ ކ ވޭ ކ ޅ ދ ފ ށީެގ ހޮސ ޕިޓަލ 

ސ ވާލަކަށ  ނެތ   ،ދެވަނަ  މައ ސަލަތަކެއ   ސަރވިސ ކ ރ މ ަގިއ  ޑެޓ   ވިދާޅ ވޭ.   އަޅ ަގނޑ މެނ   އެބަ  ވަޒީރ   ކަމަށ  

ދަނީ.   ޚަރަދ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ކ ޑަކ ރަމ ނ  މި  ިއ،އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ ެމނ  ކ ރަނ ހ ރި ކަނ ތައ ތައ  މަޑ ޖައ ސަ

ދަރަނި ދަރަނ ޏަ ނަާގފައި  އަޅ ަގނޑ މެނ   މިއަށ ،  ކ ރެވޭތޯ  އެބަ  މަސ ވަރާ  ވަރަކަށ   އެއ ވެސ   ޤައ މ ތަކާ   ށ ހ ރި 

ޓަކައި ހޯދ މަށ   ޮގތ ތަކެއ   ލ އި  ކ ރެވޭތޯ ؟ދެއ ކ މ ަގއި  އެބަ  މަސައ ކަތ   ފެނިެގނ ދޭ؟ އެ  އެބަ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  

ާގފައި އޮތ  ޤައ މަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކަމަށ  އެބަ ޗައިނާއިނ  ނަ  ؛ތިނ ވަނައަށ  އެނ މެ ިގނައިނ  ދަރަށި ނަާގފައި އޮތ 

ތިމަނ ނަށ މެނ  ވާހަކަދައ ކަނ  ރެޑީއޭ. ައޅ ަގނޑ މެނ  އެއ ވެސ  މަސައ ކަތެއ     ،ޚަބަރ  ލިބޭ. އަދި ޗައިނާއިނ  އެބަ ބ ނޭ

 ؟އެބަ ކ ރަނ ތޯ ލ އި ޮގތ ތަކެއ  ހޯދ މަށ  ޓަކައި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

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

 

 :އަމީރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  އިބ ރާހީމ  ފިނޭނ ސ  އޮފ  މިނިސ ޓަރ

ތ   ކ ވޭ  ، . ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ކ ރެއ ވި ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ ަގއި ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވަނީރަީއސ  ޢިއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ 

އަ ތެރެއިނ   ހަމަޖެހިފަނ ޑ ެގ  ފައިސާ  މިހާރ   ފަނ ޑ   ،ޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ޓެނ ޑަރ   ހަމަޖެހ ނީމަ  ވެސ  

ވަނީ. އަޅ ަގނޑ މެނ    ހ ރި މަސައ ކަތ ތައ  ކ ރިއަށ  މި ެގނ ދަނީ. ެއހެނ ވީމާ، ޭއެގ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައިލާަގއި  ޙަމަރ 

 އީއ ބައި ހޮސ ޕިޓަލ ތައ  ޓެނ ޑަރކ ރ ނ  ލަސ ވެެގނ ދިޔަ ކޮށ ފައި ވާނީ. އަދި އެވެސ  ހޮސ ޕިޓަލ ތަކެއ  ޓެނ ޑަރ ކ ރިނ 

ހ ރީމަ ތައ ޔާރ ނ ވެ  ޑޮކިއ މެނ ޓޭޝަނ   އޭެގ  ހ ރީމަ.    .ހަޤީަގތ ަގއި  ތައ ޔާރ ނ ވެ  ނިމ ނ    ؛ހ ރި ނިމިފައިޑިޒައިނ  

ޓެނ ޑަރަ  ޑިޒައިނ ތަކާ ހަމަ  އަނެއ ކާވެސ   މިހާރ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ހ ޅ ވައެއ ކޮށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   އާ  ލާނަނ އިށ   ދެނ    .

ޔ ކ ރެއިނ    ؛ކ ރަނީ ވީހާެވސ  ބޮޑަކަށ  މިހާރ  ދ ނިޔޭެގ އެކި ޤައ މ ތަކ ަގއި  ޚަރަދ ކ ޑަކ ރ މަށ  ޓަކައި މަސައ ކަތ ތަކެއ  މި

ތައ  ވެސ   ރދިމާވާ އިނ ފިލޭޝަނަރީ ޕ ރެޝަ މަތިވ މ ނ  ސ ސައެއ ކޮށ . އަދި ދ ނިޔޭެގ ފ ޑ  ޕ ރައި އާރރަޝިޔާ ވޯ

މެނ  މި އަޅ ަގނޑ   ،ކ ރ މަށ  ޓަކައި. އަދި އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެ ފަދައިނ މެނޭޖ   ވެސ  ވީހާސ  ބޮޑަކަށ  މެނ އަޅ ަގނޑ 
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  1.3މިލިއަނ  ރ ފިޔާ. މިހާރ  ވެސ  ާގތ ަގނޑަކަށ     343ފިއ ލ  ސަބ ސިޑީެގ ޮގތ ަގއި ބަޖެޓ ކ ރީ ާގތ ަގނޑަކަށ    ؛ބަޖެޓ 

ކޮނ މެވެސ  ވަރަކަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ    ވ ރެ ިގނައިނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޚަރަދ ކ ރެިވއ ޖެ. އެހެނ ވީމާ،  ރ ފިޔާއަށ   ބިލިއަނ 

އަޅ ަގނޑ މެނ  މި   ކ ޑަކ ރަނ . އެހެނ ވީމާ، އެ ަމސައ ކަތ   ،ނޑ މެނ  މި ޚަރަދ ތައ  ކ ޑަކ ރ މަށ  ޓަކައި ޖެހޭ އަޅ ަގ  އެބަ

ދިވެހިރާއ ޖެއަކީ ހަމަ ޒަމާނ އ ސ ރެ ބަރާބަރަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ޑެޓ  ސަރވިސ ކ ރަމ ނ  އަނ ނަ   ެގނ ދަނީ. ދެނ ކ ރިއަށ  

އިރެ  އެއ ވެސ   ޑިފޯލ ޓ ެވފަޤައ މެއ .  ައޅ ަގނޑ މެނ   ވެސ   އ ަގއި  ތާނަގއި  އޮތ   ކ ރިއަށ   އެހެނ ވީމާ،  ނެތ .  އެއ  

އެހެނ ވީމާ،  އަޅ ަގނޑ މެނ  ޑިފޯލ ޓ  ހާލަތެއ  އަދި އަނ ނާނެ ކަމަކަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އަނ ދާޒާއެއ  ނ ކ ރެވޭ.  ވާނެ 

އެ ިވސ ނ މެއ  އަދި އަޅ ަގނޑ މެނ    ؛ވާހަކަދައ ކަނ  ވިސ ނ ނ ހޯދ މަށ  ޓަކައި އެކިެއކި ފަރާތ ތަކާ    ތައ ދަރަނ ޏަށ  ލ އި ޮގތ 

 ނ ެގނ ގ ޅެނ . ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ަވޒީރ . އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ  އަޙ މަދ .ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި 

 

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

އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ އިނގ ރައިދޫ ޞިއ ޙީ މަރ ކަޒ  ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރ    !މަރ ޙަބާ ވަޒީރ ޝ ކ ރިއ ޔާ ރައީސ .  

ތާރީޚެއ ޓެނ ޑަރަ ޓެނ ޑަރކޮށ ލެވޭނެ  މަރ ކަޒ   ޞިއ ޙީ  މި  ވެއ ޖެ.  ދ ވަސ ކޮޅެއ   އޮނ ނަތާ  ފޮނ ވާފައި  ަވޒީރ    ށ  

 ޝ ކ ރިއ ޔާ. ؟ ވިދާޅ ވެދެއ ވަފާނަނ ތޯ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  އަމީރ  އިބ ރާހީމ  ފިނޭނ ސ  އޮފ  މިނިސ ޓަރ

ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  އާދެ!   ކ ރެއ ވި ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ ަގިއ  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ 

ޓެނ ޑަރެގ މަސައ ކަތ     ވީހާެވސ  އަަވހަކަށ   ،ހަމަ ކ ރިނ  ވެސ  ފާހަަގކ ރި ފަދައިނ   ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވަނީ

މި އ ނ މީދ ކ ރަނީ ކ ރިއަށ  އޮތ  ތ ކ ރަމ ނ  މި ދަނީ. އެހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ   ފެށ މަށ  ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަ
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ލެވޭނެ ކަމަށ . ވަރަށ  ބޮޑަށ   އިވަރަށ  މަދ  ދ ަވސ ކޮޅެއ ެގ ތެރޭަގިއ ެއ މަސައ ކަތ  ޓެނ ޑަރ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހ ޅ ވަ 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

 

 ވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެ 

 ަވޒީރ . ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޤާސިމ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޤާސިމ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ

 ؛ޕީ.އެސ .އަިއ.ޕީ ބަޖެޓ   ،ތި ވިދާޅ ވަނީ  މި އަހަރ  ނިމ މަކަށ  އައިއ ސަ މި އޮތީ. ދެނ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ެގ  ބަޖެޓ  ތާށިކަމ ނ  ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  ހިނ ގ ނ  ަވރަށ  ދަތިވެފައޭ މި އޮތީ. އަނ ނަ އަހަރ  ޕީ.އެސ .އަިއ.ޕީ

އޮތ . ެއކަމަކ     މިހެނ  މި ދެނ ނެވީ ަވރަށ  ިގނަ ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  ބަޖެޓ ަގއި އެބަ؟ ާވނެތޯ  ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ  ހިނ ޭގނެވަރ 

ޞިއ ޙީ މަރ ކަޒ ތައ  މިނިވަނ ކަމާ    ،ދެވަނަ ސ ވާލަކީ  ހަވާލ  ވެސ  ނ ކޮށ  އޮތީ. ދެނ   ، ނ ޑަރ ވެސ  ނ ކޮށ  ވެސ  ޓެ

ބަޖެޓ    ،މިހެނ  މި ދެނ ނެވީ؟ ލެވޭނެ ވިސ ނ މަކީ، ތި ބޭފ ޅ ނ  ތި ެގނ ގ ޅ އ ވާ ވިސ ނ މަކީ ކޮބައިތޯއިހިނ ަގއެއ ކޮށ   

ވެސ  ހެލ ތ     ދެއ ވާފައި އޮތީ. އެހެނ ނަމަވެސ  ކޮނ މެ އެއ ޗެއ  ހޯދަނ  ބަޖެޓ ފޮތ ަގއި ކޮނ މެވެސ  ޞިއ ޙީ މަރ ކަޒަކަށ 

 ނ ވެފަ. ޝ ކ ރިއ ޔާ.  މިނިސ ޓ ރީއާ ގ ޅައިެގނ  ވަރަށ  ވަރ ނ  އެ ކަމެއ  ވަނީ. ިގނަ ފަހަރަށ  އޮނ ނަނީ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  އަމީރ  އިބ ރާހީމ  ފިނޭނ ސ  އޮފ  މިނިސ ޓަރ

  ައޅ ަގނޑ  ؛އަޅ ަގނޑ މެނ   ، މެނ ބަރ  ކ ރެއ ވި ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ ަގއި ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އިއ ޒަތ ތެރި  އާދެ!  

ބަޖެޓ   ،ފާހަގައެއ  ނ ކ ރަނ  ެއވޯޑ ކ ރެވި ކޮށ ފައި ހ ރި ިގނަ ޕ ރޮޖެކ ޓ މިހާރ     ،ތައ  މިހާރ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  

މިނިސ ޓ ރީ    ރާއ ޖޭެގ އެކިއެކި ސަރަޙައ ދ ތަކ ަގއި މިހާރ  ވެސ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  އެބަ ކ ރިއަށ  ެގނ ދެވޭ. މިހާރ  ިގނައިނ 

ފޮނ ވާ ފިނޭނ ސަށ   ޓެނ ޑަރ އޮފ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ޞިއ ޙީފަިއ  ާގތ ަގނޑަކަށ   ހ ރީ  މި  މަރ ކަޒ ތަކ ެގ    ނ ކ ރެވި 

ެގ  މި އަހަރ   ،މާރާތ ތައ . އެ މަސައ ކަތ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ  މި ފާހަަގކ ރަނީއި މަރ ކަޒ ެގ އާ  އެކ ސ ޓެނ ޝަނާއި ޞިއ ޙީ

ވަނަ އަހަރ ެގ    2022އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޕ ލޭނަކީ    ،ނަކީލާނަމޭ. އެހެނ ވީމާ، ޕ ލޭއިށ  ހ ޅ ވަތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ޓެނ ޑަރަ
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ނ . އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ޔ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޕީ.އެސ .ައއި.ޕީެގ ޕ ލޭނާ އެއ ޮގތަށ  ޓެނ ޑަރެގ ކަނ ތައ ތައ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދި 

 އެކިއެކި ޤައ މ ތަކ ަގިއ ިމ މިހާރ  ދ ނިޔޭެގ ،ެގނ ދަނީކޮށ ެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ކ ރިއަށ ރ ަގކޮނ މެވެސ  ވަރަކަށ  ސ ޓެ

ދ ނިޔޭެގ ކާބޯތަކެތީެގ    ،ކ ރެވޭ ހަނގ ރާމަާއއި އަދި ެއމެރިކާ، ޔޫރަޕިއަނ  ޤައ މ ތަކ ަގއި އިނ ޓަރެސ ޓ  ރޭޓ  މަތިކ ރ މާއި

ބޮޑ ވެެގނ ދި  ކަނ ތައ ތައ    ،މާއިޔ އަގ   އެބަ ؛މި  ސަރ ކާރެއ ެގ    ،ޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ވެސ   ސިފައިަގއި  ދައ ލަތެއ ެގ 

މަށ . އެހެނ ވީމާ،  ޔ ކ ރެޭވނެ ޮގތަކަށ  ކަނ ތައ ތައ  ކ ރިައށ  ެގނ ދިޖެހޭ އެ ކަނ ތައ ތައ  މެނޭޖ    އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަޮގތ ަގއި

ކޮށ ފައި އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަޖެޓ   ،ވެސ  ފާހަަގއެއ ނ ކ ރަނ  އެ މަސައ ކަތ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ކ ރަނީ. އަޅ ަގނޑ  ެއއ ޮގތަކަށ 

އެ މަސައ ކަތ  ކ ރިއަށ  ނ ެގނ ދާނެ ވާހަކަެއއ  އަޅ ަގނޑ     ،ޑަރކ ރަމ ނ  ނ ެގނ ދާނެ ކަމަށ ތަކެއ  ޓެނ  ހ ރި ޕ ރޮޖެކ ޓ 

އެކ  ހިނ ގ މަށ  ފާހަަގކ ރެއ ވި ސ ވާލ ެގ    ޞިއ ޙީ މަރ ކަޒ ތައ  މިނިވަނ ކ ރަނ ، މިނިވަނ ކަމާ  ފާހަގައެއ ނ ކ ރަނ . ދެނ 

އަ   މިހާރ  ؛ޖަވާބ ަގއި މަރ ކަޒ ތައ   ޞިއ ޙީ  ިގނަ  ަވރަށ   ބޮޑަށ ވެސ   ވަރަށ   ރަނަގޅަށ     ،ޅ ަގނޑ މެނ   ވަރަށ  

ިމ ވަނީ ިމހާރ  އަތޮޅ  ހޮސ ޕިޓަލ ތަކަށ     ކ ރިނ  ހެލ ތ ؛ ެއކިއެކި   . ފަސޭހަކ ރެވިފައި  މިނިސ ޓ ރީނ  ހިނ ިގ ތަނ ތަނ  

ނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ .  އަތޮޅ  ހޮސ ޕިޓަލ ެގ ތެރެއިނ  ވެސ  ކޮނ މެވެސ  ވަރަކަށ  ފަސޭހަތަކެއ  އަނ ނާނެކަނ  އަޅ ަގ  ،ބަދަލ ކ ރެވި

ދައ ކަނ  ކިހިނަކ ނ ތޯ އެ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  އެބަ    ވާހަކަެވސ  ޞިއ ޙީ މަރ ކަޒ ތަކާ އެއ ކޮށ  ވެސ     އަދި އަޅ ަގނޑ މެނ  މިހާރ 

ކަނ ތައ  އެ  ެއ   ؛އިތ ރަށ   އެހެނ ވީމާ،  ހޯދައިދެވޭނީ.  ޮގތ ތައ   ފަސޭހަކ ރެވޭނެ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ފަސޭހަތައ   އެ 

ވެސ  އެ ޕ ރޮސެސ  އެބަ ކ ރިއަށ  ެގނ ދަނ . ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި   ނޑ މެނ  މިހާރ ައޅ ަގ ؛ކަނ ތައ ތައ  

 ރައީސ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝަފީޤ . هللا ަވޒީރ . ވެލިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ޢަބ ދ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޝަފީޤ  هللاޢަބ ދ  ޙައ މަދ މ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ވެލިދޫ

ވަރަށ  ިގނަ މެނ ބަރ ނ  ފާހަަގކ ރައ ވައިފި ބަޖެޓ ަގއި ހ ނ ނަ ކަނ ކަނ  ނ ފެށި ލަސ ވާ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

މިނިސ ޓ ރީނ     ހެލ ތ  ؛ެގ ސ ވާލ  ވެސ  ގ ޅެނީ ހަމަ އެކަހަލަ ކަމަކާ. ވެލިދޫ ހޮސ ޕިޓަލ ެގ މައ ސަލަވާހަކަ. ައޅ ަގނޑ  

ލާ ކަމަށ   ޙައިވެލ އޭޝަނ  މަރ   ޖޫނ ަގއި. ދެނ   23މި ވިދާޅ ވަނީ ފިނޭނ ސަށ  ފޮނ ވާފައި ކަމަށ . ބިޑ  އޯޕަނިނ ގ އޮތީ  

އެހެނ ނަމަވެސ   ބެލެވެނީ.  މ އ ދަތެ  ، މި  ދިގ   ކީއ ެވެގނ ތޯމިހާ  ދަނީ  މި  ފާއިތ ވެެގނ   ބަޔަކާ  ؟ އ   ދ ވަހަކ ނ ތޯ  ކޮނ  

އަދި މަސައ ކަތ ތައ   ؟ ދާ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ  ހިމެނިފައި ހ ރި މަސައ ކަތ ތައ  ލަސ ވަމ ނ  މިބަޖެޓ ަގއި  ؟ ހަވާލ ކ ރެވޭނީ
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ބަޖެޓ ަގއި ހިމެނިފައި ހ ރި  ؛ރ  މަސައ ކަތ ތައ ދާއިރާަގިއ ހ ރި ބައިވަ  ެގއެއީ ައޅ ަގނޑ  ؟ ތަރ ތީބ ކ ރައ ވާ ޮގތަކީ ކޮބައިތޯ 

ވަނަ   2022ހ ރި    ވަނަ އަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ހ ރި ކަނ ކަނ  ވެސ  އެބަ  2021ބައިވަރ  މަސައ ކަތ ތައ  ވަނީ ނ ފެށި.  

؟ އ ެވެގނ ތޯޮގތަށ  މި ވަނީ ކީތަކ ރާރ ވެފަ. އެހެނ ނަމަވެސ  މަސައ ކަތެއ  ނ ފެށޭ. މި  ،އިއަހަރ ެގ ބަޖެޓ ަގއި ވެސ  ހިމެނިފަ

 ޝ ކ ރިއ ޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  އަމީރ  އިބ ރާހީމ  ފިނޭނ ސ  އޮފ  މިނިސ ޓަރ

ައޅ ަގނޑ   ؛ވެލިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ކ ރެއ ވި ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ ަގއި   އާދެ! ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .

ލަނ . ބަލާފައި އަޅ ަގނޑ  އިލާެގ މިހާރ ެގ ސ ޓޭޓަސ  އަޅ ަގނޑ  ޖެހޭނީ ބަލަޙަސީދާ ވެލިދޫ ހޮސ ޕިޓަލ ެގ ޓެނ ޑަރ މަރ 

އެ ފާހަަގކ ރެއ ވި ނ ކ ތާަގއި އަޅ ަގނޑ     ދެނ   ، ނ އިތ ރ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ  ޭއެގ އަޕ ޑޭޓެއ  އަރ ވާނަނ . އަދި ޭއެގ

ބޭނ ނ ވަނީ ޕ ރިފަރެނ ސެއ އަޅ ަގނޑ މެނ   މިހާރ     ،ދަނ ނަވާލަނ   ވަކި  ޮގތަކަށ   ނޫނ    ،ދީެގނ   އެއ ވެސ   ެއޮގތަކަށ  

ޕ ރޮޖެކ ޓ ސ ތައ  ވަނަ އަހަރ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހަމަ ބޭނ ނ ވީ އޭރ  ބަޖެޓ ކ ރި ހ ރިހާ    2020ކ ރިއަށ  މި ެގނ ދަނީ.  

ތިޞާދީ ކ ރައިސިސ އަކާ އެއ ކޮށ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެ ކަނ ތައ  ބޭނ ނ ވާ ވެސ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދަނ . ވަރަށ  ބޮޑ  އިޤ 

  ،އެޮގތަށ    ވަނަ އަހަރ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަމަ ބޭނ ނ ވާ ޮގތަށ  ކަނ ތައ ތައ   2021ޮގތަށ  ކ ރިއަށ  ނ ެގނ ދެވ ނީ.  

ހ ރި ވަރަށ  ިގނަ. އެކަަމކ    ނ ކ ރެވި ހ ރި ސަބަބ ތައ  އެބަ ތަށ  ހ ނ ނާނެ ކަނ ތައ ތަކެއ  ނ ކ ރެވި.  ޕ ލޭނާ އެއ ޮގ ބަޖެޓ 

  90ާގތ ަގނޑަކަށ     އޭރ  ެމނިފެސ ޓޯަގއި ފާހަަގކ ރި ކަނ ތައ ތަކ ެގ  އެކ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ވެސ  އެ ކަނ ތައ ތަކާ

ިގނަ    ހ ރި. ދެނ   ލާތަކ ަގއި އެބަ ޙަށ  މިހާރ  ވެސ  އެކިއެކި މަރ ވަރަކަށ  ޕަސެނ ޓ  ޕ ރޮޖެކ ޓ ސ ތައ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަ

އެބަ ެވސ   ަމސައ ކަތ ތައ   ފެށިފައި  ދެނ   ޕ ރޮޖެކ ޓ ސ ތައ   ދެކެނީ  ކ ރޭ.  ައޅ ަގނޑ   މަސައ ކަތ ތައ   ހަމަ    ،ހ ރި 

ލާަގއި ފެށިފައި ހ ރި  ޙަރ މަރ ޓެނ ޑަ  ެގނ ދަނ .އަވަސ ކ ރ މަށ  ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެނ  ޖެހޭނީ ވާހަކަދައ ކައިެގނ  ކ ރިއަށ 

އެބަ  ޕ ރޮޖެކ ޓ ސ ތައ  ސަބަބ ތައ   ިގނަ  ަވރަށ   ބަދަލ   ލަސ ވާނެ  ސ ކޯޕަށ   މިސާލަކަށ   އޭެގދިމާވޭ.  އިތ ރ ނ   އައ ނ . 

ޑަރ  މިސާލަކަށ  ޓެނ ޑަރަގއި ބައިެވރިވާ ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ ނ  ެއކިެއކި މައ ސަލަތައ  ޖެއ ސ ނ . މި ކަނ ތައ ތަކާ ެއއ ކޮށ  ޓެނ 

ެއއީ އޯޕަނ  ޓެނ ޑަރިނ ގ ޕ ރޮސެސ ަގއި އޮނ ނަ އ ސޫލ ތަކާ   ،ލާ ވަރަށ  ބޮޑ ތަނ ނ  ދިގ ެވެގނ  އެބަދޭ. ެއކަމަކ ޙަމަރ 
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ޖެހޭ. އެއީ އޭެގ ޙަޤީޤަތަކީ. ވަރަށ     އެ ކަނ ތައ ތަކާ އެއ ބައި ފަހަރ  ކ ރިމަތިލާނ  އެބަ  ،އެއ ޮގތަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދާނަމަ

 ތެރި ރައީސ . ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ރޫނ .ހާމަނަދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ހާރޫނ ، އަޙ މަދ    ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ .

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ރޫނ ހާމަނަދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  

ރަީއސ . ިއއ ޒަތ ތެރި  ަވޒީރ   ޝ ކ ރިއ ޔާ  އިއ ޒަތ ތެރި  ސ ާވލެއ .  !މަރ ޙަބާ  ދެ  ފ ރަތަަމ  ؛އަޅ ަގނޑ ެގ  އަޅ ަގނޑ ެގ 

މާފަރ  ެއއަރޕޯޓ ެގ   ،ސެނ ޓަރ ެގ ވާހަކަ. ދެވަނަ ސ ވާލަކީ   މާފަރ ަގއި އެޅ މަށ  ހަމަޖެހިފައިވާ ހަމަ ހެލ ތ   ،ސ ވާލަކީ 

ކިހާތާކ ތޯ ހަވާލ ކ ރެވޭނީ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރަކާ  މަސައ ކަތ   ފޭސ ެގ  ދ ވަސ  ؟ ދެވަނަ  މިއީ.  ވަރަށ   މަސައ ކަތެއ   ވެއ ޖެ 

  ސެނ ޓ ރަލ  ޕ ރޮކިއ މަނ ޓ  ސިސ ޓަމެއ ެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެނ  އަހާތާ ދެތިނ  އަހަރެއ   ، ވަނަ ސ ވާލަކީ   3އަޅ ަގނޑ ެގ  

 ޝ ކ ރިއ ޔާ.؟ ވާނެތޯ ވެއ ޖެ. ކިހާތާކ  އެ މަސައ ކަތ  ފެށޭވަރ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  އަމީރ  އިބ ރާހީމ  ފިނޭނ ސ  އޮފ  މިނިސ ޓަރ

 ؛މަނަދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ފާހަަގކ ރެއ ވި ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ ަގއި  އާދެ! ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .

ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ވެސ  ފާހަގަވާނެހެނ  އަޅ ަގނޑަށ    ވަރަށ  ބޮޑަށ ،  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ތާރީޚެއ  ބ ނަނ  ސ ވާލ ކ ރެއ ވީމަ އަޅ ަގނޑަށ     ލާަގއި ހިނާގ ޕ ރޮޖެކ ޓ ސ ތަކ ެގ ަވކިޙަހީވަނީ، ސީދާ ޓެނ ޑަރ މަރ  

ލާ ފެށ ނީމަ ޙަސީދާ ަވކި ތާރީޚެއ ަގއޭ ސޮއިކ ރެވޭނީ، މަސައ ކަތ  ފެށޭނީ. އެހެނ ވީމާ، ޓެނ ޑަރ މަރ   ،ހަމަ ވަރަށ  ދަތި

ނޫނ  އެއީކީސީދާ އަޅ ަގނޑ ެގ   ހ ނ ނަ ކަނ ތައ ތަކެއ   މަރ ކޮނ ޓ ރޯލ ަގއި  ހ ނ ޙަ . ޓެނ ޑަރ    ،ނަ އ ސޫލ ތަކާއިލާަގއި 

އެ ކަނ ތައ ތައ     ،އެކަމަކ   ދައ ލަތ ެގ ޕ ރޮކިއ މަނ ޓ  ނިޒާމ ަގއި އޮނ ނަ އ ސޫލ ތަކ ެގ ތެރެއިނ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދެވޭނީ. ދެނ 

ޓ ެގ  އެއަރޕޯ ؛މަނަދޫ  އަވަސ ކ ރ މަށ  ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވާހަކަދައ ކަިއެގނ  ކ ރެވޭނެ ކަނ ތައ ތަކެއ  ހ ނ ނާނެ. ދެނ 

މިހާރ  ވަރަށ  އަވަހަށ  ފެށިެގނ  ކ ރިއަށ ދާނެކަނ  އަޅ ަގނޑަށ  އެނިގފަިއ    އެކ ސ ޕެނ ޝަނ ެގ ޕ ރޮޖެކ ޓ   ،މަސައ ކަތ 
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 ނޫނ ހެނ   ސެނ ޓ ރަލ  ޕ ރޮކިއ މަނ ޓ ެގ ވާހަކަެއއ  ؛ޕ ރޮކިއ މެނ ޓ ެގ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ   ބަލ ކ   އޮތީ. ދެނ 

 ޕ ރޮކިއ މެނ ޓ . މިހާރ  އެ މަސައ ކަތ    ބަލ ކ  ޕ ރޮކިއ މެނ ޓ ެގ ވާހަކަ. މެޑިކަލ  ސެކ ޓަރެގ ބަލ ކ   .އަޅ ަގނޑ  ހިތ ނ 

އަޅ ަގނޑ މެނ   ނަށ އަޅ ަގނޑ މެނ  ވެސ   މިހާރ   ފެށޭނެ.  ައވަހަށ   ޤައ މ ތަކާ  ލ މިޑ  ؛ޔޫ.އޭ.އީގެ   ވަރަށ     އީސ ޓ ެގ 

އަޅ ަގނޑ މެނ  ވާހަކަތަކެއ  އެބަ ދައ ކަނ . އެހެނ ވީމާ،   ޤައ މ ތަކާ  ކެއ  އެބަ ދައ ކަނ . ޖީ.ސީ.ސީެގއަޅ ަގނޑ މެނ  ވާހަކަތަ

. ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޕ ރޮކިއ މަނ ޓ ެގ ކަނ ތައ ތައ  ވަރަށ  އަވަހަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެށިެގނ ދާނޭ  އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ ބަލ ކ 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

 

 ތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަ

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

 

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

ޓޫރިޒަމ  މަނާކ ރ މ ެގ ާގނޫނަށ  ެގނައި އިޞ ލާޙ ެގ ސަބަބ ނ  ސަރ ކާރަށ  ލިބެނ ޖެހޭ    ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

އަދި ؟ ކ ރަނ  ވިސ ނަާވފައި އޮތީ ކިހިނެއ ތޯމިލިއަނ  ރ ފިޔާ ނ ލިބޭނެކަނ  މިހާރ  ވަނީ އެނިގފަ. ެއ ލޮސ  މެނޭޖ  600

 ޝ ކ ރިއ ޔާ. ؟ އެ ފައިސާ ނ ލިބ މ ެގ ޒިނ މާ ސަރ ކާރ ނ  ނަާގނެތޯ

 

 ސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާ

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

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  އަމީރ  އިބ ރާހީމ  ފިނޭނ ސ  އޮފ  މިނިސ ޓަރ

ގ ރީނ  ޓެކ ސ  އެއީ މ ޅި   ؛އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ކ ރެއ ވި ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ ަގއި  އާދެ! ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .

މި އަހަރ ެގ    މިލިއަނ . މިހާރ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ގ ރީނ  ޓެކ ސ ެގ ޮގތ ަގއި އާމ ދަނީ  600އަހަރަށ  ާގތ ަގނޑަކަށ   

ެއ ާގނޫނ     ، އަޅ ަގނޑ  ދެކެނީ ެއއީ  ނ . ދެނ މިލިއަނ ެގ ވާހަކަެއއ  ނޫ  600ވަނީ. އެހެނ ވީމާ،    ލިބިފައިމިހާތަނަށ   

މިހާރ   ދައ ޗެއ .  ދިމާވި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ެއއ ކޮށ   ކަނ ތައ ތަކާ  ހ ރި  މާނަކ ރ މ ަގިއ  ޮގތ ނ   ައއި  ފާސ ވެެގނ  

ވާލ ެގ ޖަވާބ ަގއި  ާގނޫނ  އިޞ ލާޙ ކ ރ މަށ  ފޮނ ވާފަ. އެއީ އެ ސ   ވާނީ ގ ރީނ  ޓެކ ސ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މަޖިލީހަށ  މިހާރ 

 އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނ  ބޭނ ނ ާވ ވާހަކަައކީ. ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 މަޑ އ ވަރީ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ ނިޒާމީ މައ ސަލައެއ . 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

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

 ޖަވާބ ނ ލިބޭތީ.   ށ އެއަ ؟ސަރ ކާރ ނ  ޭއެގ ޒިނ މާ ނަާގނެތޯ  ،ބައި  ޚާއ ސަކޮށ  ފަހަތ   ކ ރި ސ ާވލ ެގ  އަޅ ަގނޑ  ؛ރައީސ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  އަމީރ  އިބ ރާހީމ  ސ ފިނޭނ  އޮފ  މިނިސ ޓަރ

ތިޞާދީ ކޮމިޓީނ ނާއި  މަޖިލީހ ެގ އިޤ   ،  ފަދައިނ އަޅ ަގނޑ  ކ ރިނ  ވެސ  ފާހަަގކ ރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

ާގނޫނ    ޮގއ ސަ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެ ާގނޫނ  ފާސ ވެފައި ެއ އޮތީ އިނޭގތޯ. ދެނ ވަރަށ  ިގނަ ފަރާތ ތަކެއ  އިނ ޯވލ ވެެގނ  

  މިހާރ    އެއ ކޮށ  ދެނ   ާގނޫނ  މާނަކ ރ މ ަގއި ދިމާވި ދަތިތަކާފަހ ނ     ޭއެގ ފަހ ނ ، ދ ވަސ ތަކެއ   ފާސ ވެެގނ  ައއިއިރ 

ޑިބޭޓ ކ ރެވިދާނެ.   ނަށ އޭެގ ޒިނ މާ ނަަގނ ޖެހޭނީ ކޮނ  ބައެއ ތޯ އަޅ ަގނޑ މެނ   މައ ސަލަތަކެއ  ދިމާވެފައި މި އޮތީ. ދެނ 

އެ ކަނ ތައ ތައ    ދިމާވެފައި މި އޮތީ. މައ ސަލަ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެ މާނަކ ރ މ ެގ ދަތިތަކާ އެއ ކޮށ  އެ އެކަމަކ  މިހާރ 

ިއޞ ލާޙ  ހ ށަހަޅާފަ. ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި    ވާނީ މަޖިލީހަށ   އ ލ ކ ރ މަށ  ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެނ  މިހާރ ހަ

 ރައީސ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  ، ނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެމެނ ބަރ ނ  ވެސ  އަދި އިއ ޒަތ ތެރި ވަޒީރަށ  ެވސ  އެއިއ ޒަތ ތެރި    ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ .

ކަމަށ    އޮތ   ނ ދައ ކާ  ފައިސާއެއ   ހ ރި  ދައ ކާނ   ދައ ލަތަށ   ބަޔަކ   ެއއ ެވސ   ކޯޓ ނ .  ނިނ މަނީ  ފަރާތ   ޒިނ މާނަާގ 

ތ ނ  ނިނ މާނީ ކޮނ  ޮގތަކަށ ތޯ ޢަ ޝަރީ  ދެނ ތަށ .  ޢަދާނީ ޝަރީ  ިއެގނ  ދައ ލަތ ނ އެ ކަމަކާ  ،ނަމަ  ދައ ލަތަށ  ފާހަގަވެއ ޖެ
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ކަމާ ޖަވާބ ދާރީެވވަޑަިއަގނ ނަވަނ ޖެހޭ ކަމަކަށ  އަޅ ަގނޑަކަށ  ވެސ  ޙަޤީޤަތ ަގިއ  ކަނ  ދިޔައީ. ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ  އެއެ

 ނިޒާމާ ގ ޅޭ މައ ސަލައެއ .  ،ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ފާހަގައެއ ނ ވޭ.

 

 ލަ( ޒާމީ މައ ސަ)ނި

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

މިތާެގ ަގވާއިދ ގައި   ،ަވޒީރ ނ  މި ތަނަށ  ެގނެސ  ސ ވާލ ކޮށ ެގނ  ެއއ ެވސ  ނަތީޖާއެއ  ނ ނެރެވި  ނ އާދެ! ޤާނޫނ އަސާސީ

ޮއޅ ވާލައިެގނ  މިތާ  ހެއ ދެވިޔަސ ، ަވޒީރ   ވަޒީރ  އިތ ރ ފ ޅ   ، ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއ  މި ނެީގ  އަޅ ަގނޑ  ؛ވެސ  އޮނ ނަ ޮގތަށ 

 ...ނ މިއީ އަލިފ ލައިލާ ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ މެނ  އަޑ އަހަ ،މި ތަނަށ  އައިސ  ވާހަކަދެއ ކީމާ ވަޒީރ  ދެނ   ،ވާހަކަދެއ ކިޔަސ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ .މަތިވެރި ދާިއރާެގ ިއއ   ،އަރ ވަނީ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙ ސައިނ  ޒަރީރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މިނިސ ޓަރ  މަރ ޙަބާ  ރަީއސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ސ ވާލަކީ ؛މިނިސ ޓަރ   !ޝ ކ ރިއ ޔާ  ފ ރަތަމަ  އއ.    ،އަޅ ަގނޑ   ހަމަ 

ކ ރާ ސ ވާލ . ކިހާހިސާބެއ ަގއިތޯ ެއ   ހަމަ އާނ މ ކޮށ  މިތާނެގ މެނ ބަރ ނ   . ހިމަނ ދޫެގ މިސ ކިތ  ޓެނ ޑަރަގިއ ެއ އޮތީ

ހަވާލ ކ ރެިވެގނ ދާނީ ރައ ޔިތ ނ ނަކީ. ވަރަށ     ދެނ ؟ މަސައ ކަތ   ހިމަނ ދޫ  އިނޭގތޯ  ރަށެއ   ލޯބިކ ރާ  ކަނ ތަކަށ   ދީނީ 

އަޅ ަގނޑ     ،ާއދެ! މިނިސ ޓަރ؛ ާއއެކ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ އެ އޮތ . ހަމަ  އަޅ ަގނޑ ެގ ކަނ ބޮޑ ވ ނ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  އެބަ

ސ ވާލަކީ ބޭނ ނ ވާ  ކޮށ ލަނ   އިނ  ،އެނިގަވޑަިއަގނ ނަވާނެ   ،ދެނ   ކ ނ ފ ނިތައ   ޓަސަރ ކާރ ެގ  ހަމަ    ނ ޯއވަރ ރޭގތޯ. 

އެބަކ އާ ާގތ ަގނޑަކަށ     ޓަރަގިއ  އެހެނ ނަމަވެސ   1.8،  1.4ކ ރޭ  މި   ، ބިލިއަނ .  ާގތ ަގނޑަކަށ   ޕ ރޮފިޓ ަގއި  ނެޓ  

ބޭނ ކެއ ގަ  ޔޫރަޕ ެގ  ނ ވަތަ  ސިނ ަގޕޫރ   އަޅ ަގނޑ މެނ   މިއީ  ރ ފިޔާ.  މިލިައނ   ފަނ ސާހަކަށ   ެގ .ޑީ އެފ   އިއަނ ނަނީ 

  އަށ ކ ނ ފ ނިތަކ ެގ ފައިދާއެކަމަކ   .  9%ނ ވަތަ    7ލިބޭ    ރިސީވ ެގ ޮގތ ަގއި ބެހެއ ޓީމަ އެބަ  ފިކ ސ ޑ  ޑިޕޮސިޓ   ،ޮގތ ަގއި

ޙަޤީޤަތ ަގއި   މިހެނ   ،ކ ނ ފ ނިތައ އޮތ ތޯ    ެއއ ވެސ  ކަހަލަ ޕ ލޭނެއ  އެބަ. އެހެނ ވީމާ،  2.5ނ ވަތަ %   3މި އަނ ނަނީ %

މިސާލަކަށ  މިފ ކޯ  ؟ ޕ ރަިއވަޓަިއޒ ކ ރ މ ެގ ިވސ ނ މެއ ،  ޑ  ެގއ ލ ނ ވަމ ނ ދާތީާގ ކ ނ ފ ނިތަކ ނ  ބޮހިނ   ޚަރަދ ކޮށ ފައި މި

 ؟އޮތ ތޯ ހަމަ އަބަދ  ެގއ ލ ނ ވަމ ނ ދާ ކ ނ ފ ނިތައ . އެކަހަލަ ެއއ ެވސ  ިވސ ނ މެއ  އެބަ މިއީ ކަހަލަ ކ ނ ފ ނިތައ .
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 އ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . ޝ ކ ރިއ ޔާ. ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އި

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  އަމީރ  އިބ ރާހީމ  ފިނޭނ ސ  އޮފ  މިނިސ ޓަރ

މަތިވެރި ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ކ ރެއ ިވ ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ ަގއި ެވސ     ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .އާދެ!  

ބޭނ ނ ވަނީ ފާހަަގކޮށ ލަނ   ޕ ރޮޖެކ ޓ ސ ތަކ ެގ  ،އަޅ ަގނޑ   ދެނ   ތާރީޚ   ސ ޕެސިފިކ   ދަތި.  އަޅ ަގނޑަށ    ދަނ ނަވަނ  

ކ ނ ފ ނިތައ   ފާހަަގކ ރެއ ވީ ެއކިއެ ؛ސަރ ކާރ ެގ  ފާހަަގކ ރިހެނ  ސަރ ކާރ ެގ  ވެސ   ކ ރިނ   އަޅ ަގނޑ   ކ ނ ފ ނިތައ   ކި 

  ެއއީ  އާސަނ ދަ ހ ރޭ. މިސާލަކަށ  ވިޔަފާރިކ ރ މަށ  ޓަކައި ވެސ  ސަރ ކާރ ެގ ކ ނ ފ ނިތައ  އެބަ އަދި އި،ޚިދ މަތ ދިނ މަށާ

ހަމަ ވިޔަފާރިއާިއ   ؛ޓ ރޭޑިނ ގ   މިސާލަކަށ  އެސ .ޓީ.ޯއއަކީ ވެެގނ  ހ ރި ކ ނ ފ ނ ޏެއ . އަދި  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޚިދ މަތެއ  ދޭނ  

ޚިދ މަތާއި ހ ރިހާ ކަމެއ  ކ ރާ ކ ނ ފ ނ ޏެއ . މިހާރ  ވެސ  ސަރ ކާރ ެގ ކ ނ ފ ނިތައ  ހަރ ދަނާކ ރ މަށ  ޓަކައި ވަރަށ  ިގނަ 

ދާ އިތ ރ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ވެސ  ވަރަށ  ިގނަ މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރެވޭ.  ކ ރެވޭ. ކ ނ ފ ނިތަކ ެގ ފައި  މަސައ ކަތ ތަކެއ  އެބަ

މިހާރ  ވެސ  ޭއެގ ޑޮކިއ މެނ ޓޭޝަނ ެގ   ެގއަޅ ަގނޑ މެނ  ؛އަދި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޕ ރަިއަވޓައިޒޭޝަނ ެގ ޕ ރޮގ ރާމެއ  ެވސ 

ދެނ  ނިމިފަިއވާނެ.  ވެސ   ފާހަަގކޮށ   މަސައ ކަތ ތައ   މީަގއި  ހަމަ  ބޭނ ނ ަވނީއަޅ ަގނޑ   އިތ ރަށ     ،ލަނ   ކ ނ ފ ނިތައ  

. ެގނ ދެވޭ އެބަ ކ ރިއަށ  މަސައ ކަތ ތަކެއ   ހަރ ދަނާކ ރ މަށ  ޓަކައި ހަމަ ސަރ ކާރާއި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޕީ.ސީ.ބީއާ ެއއ ކޮށ 

 ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .   ޔާއޭެގ ނަތީޖާ ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި ހަމަ މިހާތަނަށ  ހަމަ ރަނަގޅ . ޝ ކ ރިއ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ހެނ ވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙ ސައިނ  ޝަޙީމ . ަވޒީރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

 

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

ރ ކާރ ެގ ޚަރަދ ތައ  ސަ  ސ ާވލަކީ، ކޮށ ލަނ  އޮތ   . އަޅ ަގނޑ  ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓ ރާރަީއސ  އިއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

ނަމަވެސ ، ރާއ ޖެއަށ  ރަސ ީމ  ވީ . އެހެނ  އެކަނ  އޮތ ކަމ ގައިގ ޅިެގނ  ނިނ މާފަދަށ ވ މާ    ވަނީ އާމ ދަނީ ކ ޑަކ ރ މަށ  މި

ކ ނ ފ ނިތަކ ެގ މެނޭޖ މެނ ޓ    ،ދަތ ރ ފ ޅ ތަކ ަގއި ހެޑ  އޮފ  ސ ޓޭޓ ނ  ވަޑައިނ ނަާވއިރ ަގިއ ނާރ ވާވަރ ެގ ރަސ މިއ ޔާތ  

 ޕ ރޮމޯޝަނ  ލިބޭ ަވގ ތ ަގއި ވެސ  ސީ.އެސ .އާރ ެގ ދަށ ނ  ޚަރަދ ކޮށ ެގނ  އެބަ  ށ ާގމަމ ނ  އަނެއ  މަާގއެއ  މަ  ލެވެލ ެގ

  ފަނ ސާސ  ،ދަށ ނ  ލައ ކައިނ   އާރ ެގ. އެސ .ސީ ބަޔަކަށ  ބޭނ ނ ފ ޅ   ބޭނ ނ ވެއ ޖެއ ޔާ ނ ނ ޓ މެނޭޖ މެ އަދި  ދޭ.ކ ރިއަށ 



2220 ސެޕ ޓެނ ބަރ  7              ޖަލ ސާ                       ވަނަ   10ދައ ރ ގެ ވަނަ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

 

26 

 

 

ކަނ ކަމަށ   އިއ ޒަތ ތެރި މިނިސ ޓަރ  އެ  ،ފައިސާ އެބަ ދޭ. އިއ ޒަތ ތެރި މިނިސ ޓަރ  ވިދާޅ ވެދެއ ވަފާނަނ ތޯ  ހާހ ނ   

އޮނ ނަނީތޯ ޚަރަދ ކ ރާ؟ ހ އ ދަދެއ ވާފައި  އެ  އެހެނ   އެއ ވެސ   ތީނޫނިއ ޔާ  މިހާރ   ނ ކ ރ މަށ   ވަރަކަށ   އެކަނ  

  . ޝ ކ ރިއ ޔާ؟ އެނ ިގފަިއވާނެތޯ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ަވޒީރ .  އިއ ޒަތ ތެރި .މެނ ބަރ  ރިިއއ ޒަތ ތެޝ ކ ރިއ ޔާ  

 

 އިބ ރާހީމ  އަމީރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : މިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިނޭނ ސ 

ޚަރަދ ތަކާއި  . ސަރ ކާރ ެގރަީއސ  އިއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ ކ ރެވޭ  ކަނ ތައ ތަ  ،ކ ނ ފ ނިތަކ ނ   ކ ރާ  ސީދާ   އ ޑެިއލީ 

ރތަކ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބ ނާ ޮގތަކަށ  ނޫނ  އޮނ ނަނީކީ. ބޯޑެއ   އަޅ ަގނޑ މެނ  ސަރކިއ ލަމިނިސ ޓ ރީ އޮފ  ފިނޭނ ސ ނ   

މިސާލަކަށ  ކޮވިޑ ެގ    ؛ތ ތަކ ަގއިލަހާ ކިއެއެކި  އޮވޭ. އެމ .ޑީނ ސ  ތިބޭ. އިނ ޑިޕެނ ޑެނ ޓ  ޮގތަކަށ  ހިނަގނީ އިނޭގތޯ. ދެނ 

ޮގތަކަށ   ހާލަ ޚަރަދ  މިވެނި  ހަމަ ސަރ ކާރ ެގ ކ ނ ފ ނިތައ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ޕީ.ސީ.ބީ  ކ ރ މަށ   ކ ޑަތ ަގއި  ހަމަ  ޓަކައި 

ޚަރަދ  އެކ ސެސިވ ކޮށ   ެއޮގތަށ   އަނ ާގފައިވާނެ.  ައޅ ަގނޑ މެނ   ވެސ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މެދ ވެރިކޮށ   ކަމަށ   ކ ރެޭވ 

 ސ ޕެސިފިކ ކޮށ    . ދެނ ަގނޑ މެނ  އޮނ ނާނެ ޚަރަދ ތައ  ކ ޑަކ ރ މަށ  އަނ ާގފަވެސ  އަޅ   މިހާރ   ތަނ ތާނގައި  ފާހަގަވާ

 ބަލަނ ޖެހޭ ކަމެއ  އޮތިއ ޔާ އަޅ ަގނޑ މެނ  ނ   ފާހަަގކ ރެއ ިވ ކަނ ތައ ތައ  ައޅ ަގނޑ މެތި  އ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   އި މިސާލަކަށ   

   .ބަލާނަނ  އިނޭގތޯ. ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  އަޅ ަގނޑ ެމނ ؛ ކައިރީ އެ ވާހަކަ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ސަނީފ . هللا ދާއިރާ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަބ ދ  ތިނަދޫ ދެކ ނ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . 

 

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

ސ ވާލެއ  ކޮށ ލަނ  ލަ  ކޮށ ލި ކަހަ ހެނ  ބޭފ ޅ ނ  ވެސ  ހަމަ ދާދި. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ އެރަީއސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ 

 ތައ ... ދ އ ވެފައި ހ ރި ވަރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  އިބޭނ ނ ވަނީ. އެއީ ތިނަދޫގަ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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 ހެނ ވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ ނިޒާމީ މައ ސަލަެއއ .   

 

 ލަ( )ނިޒާމީ މައ ސަ

 

ރައީސ  އަރިހ ަގއި   ؛އަޅ ަގނޑ  އަރިހ ަގއި    އިއ ޒަތ ތެރި  މިނިސ ޓަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  އަޅ ަގނޑ   ރައީސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި 

ރަދ  ވެސ  ބަލައިދިނ މަށ . އަދި ޚައެމ .ޑީއަށ  ބަދަލ ވީމާ އެ ކ ރި ބޮޑ     ،އެމ .ޑީ .ފަހ ނ  އެޗ .ޑީ.ސީެގ ޑީ  ދާދި  ،އެދެނ 

ހ ރި ފަރާތ ތަކަށ  ބޮޑެތި އަދަދ ނ  ފައިސާ ދީފައިވާކަމ ެގ   އެޗ .ޑީ.ސީނ  ސީ.އެސ .އާރ ެގ ޮގތ ަގއި ވަރަށ  ިގނަ ގ ޅ ނ 

އަޅ ަގނޑާއ ޝަކ ވާތަ  ހ ރީމާ   ެގނެސ ފައި  ިއއ ޒަތ ތެ  ހަމަައށ   ެއކަނ   އެދެނ ،  އަރިހ ަގއި    ރި މިނިސ ޓަރ  އަޅ ަގނޑ  

 ބަލައިދިނ މަށ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ފ ރ ސަތ   .މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ ފަހ ނ   ވަޒީރަށ   ިއއ ޒަތ ތެރި  އެހެނ ނަމަވެސ ،  އަޅ ަގނޑ   އަރ ވާނަނ . 

ނ ވަތަ    ، ޮގތަށ  ވާ ކ ނ ފ ނިތަކަށ  ޒިނ މާވާހިއ ސާ މާލީ ަވޒީރ ކަނ  ސަރ ކާރ     ،އަޅ ަގނޑ ެވސ  ފާހަަގކ ރަނ  އެބަ ޖެހޭ

 .މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި ދާއިރާެގ ދެކ ނ  ތިނަދޫ މަޖިލީހަށ  ޖަވާބ ދާރިވާ ޮގތަށ  މި އޮނ ނަނީ.

 

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

ސ ވާލ އަޅ ަގނޑ   ނަަގިއެގނ  ނ ކ ތާ ނިޒާމީ  .ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ  އީއެ  މެދ ކަނޑާލ މަށ ފަހ ގައި ެގ 

އ  ޭއަގއި މައ ސަލައެ   ،މައ ސަލަ ހ ށަހެޅ އ ވ ނ  އެދެނ ކޮރަޕ ޝަނަށ   - އެނ ޓި  އީއެ. ނޫނ  ސ ވާލެއ  ކ ރަނ ޖެހޭ  މިނިސ ޓަރާ

 ، އެކަނ  ދަނ ނަވަނ . އެއީ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއ  ނޫނ .  އެހެނ ވީމާ އ ޅެނ ޏާ.

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ނ ކ ތާއަށ   ނިޒާމީ ނަނ ގަވާ މެމ ބަރ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި ތަނ ގައި  މި ؛މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި ؛މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި

އެހެނ ވީމާނޯވޭ ދެއ ވ މެއ ޖަވާބ   މެމ ބަރ ނ   އެހެނ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ  .  އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ދެކ ނ   ތިނަދޫ   ،

 ކ ރެއ ވ ނ  އެދެނ .  ސ ވާލ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ހެނ ވޭރ  ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙ ސައިނ  ޝަހީމ 
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 ސަނީފ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : هللا ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

ެވއ ޖެއ ޔާ  އެއ   ޅ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއީ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއ  ކަމަށ  ފާހަަގކ ރަނ ޖެހޭނެ. އެއީ ރަނަގ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

 ،  ެގނަީއ. ާއދެ! އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ ށ ، އަޅ ަގނޑ  ސަމާލ ކަމަޮގތަކީ. އެހެނ ވީމާ ެއއީ ަގާވއިދ ަގއި ތަނ ދޭ. ރިޔާސާތ ނ 

ވެފައި ތިނަދޫގައި ކ ރިއަށ  ރައީސ ލ ޖ މ ހ ރިއ ޔާ  ަވއ ދ ތައ   ވެފައި ؛ނ ދާތީވެހ ރި  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ   ޙަޤީޤަތ ަގއި 

ތައ   އ ބައެއ  ކަނ ތަ ފަހ ނ ޭއެގ ރިޔާސީ އިނ ތިޚާބ ެގ ތެރޭަގއި ވެފައި ހ ނ ނަ ވައ ދެއ . އެހެނ ނަމަވެސ ،  ،ދަކީ އ ހ ނ ނަ ވަ

ވެފައި ހ ރި ަވއ ދ ތައ  ފ އ ދ ވ މ ަގިއ އެނ މެ    އެއާެއކ ، ދައ ލަތ ެގ މާލީ ވަޒީރަކީ ދޭ. ހަމަވައ ދ ނ  ބޭރ ނ  އެބަ ކ ރެވެމ ނ 

 ތަރައ ޤީކ ރ މ ަގއި މި   ރާއ ޖެ  ،ކ ރ މާއިރާއ ޖޭެގ ފައިނޭނ ސ   އެހެނ ނަމަވެސ ، ދާކ ރަނ ޖެހޭ ފަރާތ .ބޮޑ  ޒިނ މާެއއ  އަ

ބެލ މެއ  ވައ ދ ތަކަށ   އަ ބ ނާ  އެއީ  ހިނާގކަީމ  ކަނ ކަނ   ބައެއ   މިނ ަގނޑ ތަކާ ޚ ނެތި  ކަމަކަށ  ޚިލާފ   ލާޤީ   ،ކަމެއ  

  ެއއީ އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ. ؟ކަމެއ ެގ ޮގތ ަގއި ދެކިވަޑަިއަގނ ނަވަނީތޯއޭ ނޫނިއ ޔާ ެއއީ އެނ މެ ރަނަގޅ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 އިބ ރާހީމ  އަމީރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : މިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިނޭނ ސ 

 ޓެނ ޑަރ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ، ބޭނ ނ ވަނީ ފާހަކަކޮށ ލަނ  ައޅ ަގނޑ   ޖަވާބ ަގއި ސ ވާލ ެގ ކ ރެއ ވި  މެމ ބަރ  ތެރިޢިއ ޒަތ 

 ހ ނ  މަޖިލީ ބަރ ނ ނ މެ އ ޒަތ ތެރިއި  ެގނ ދެވެނީކ ރިއަށ    ކަނ ތައ  މިކ ރެވި  ޑ ޕ ރޮޖެކ ޓ ސ ތައ  އެވޯ  އަދި ވެސ  ލާޙަމަރ 

 . ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ށ ލަނ ހަަގކޮފާ ކަމަށ  އެއ ޮގތަށ  ޕ ލޭނާ ބަޖެޓ  ،ބަޖެޓަށ  ފާސ ކ ރާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . މ ޢާޡި ޢަލީ މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ދާިއރާެގ ހެނ ވޭރ މެދ ޝ ކ ރިއ ޔާ. 

 

 ކެވ ނ : ވާހަކަދެއ  މ ޢާޡި ޢަލީ މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ހެނ ވޭރ މެދ 

ރައީސ ނަމަ  ވަނީ  ކަމަށ   ހ ނ ނަ ލިބިފައި ރ ފިޔާ ސާސ ފަނ  ކ ރާނެޢ ދިފާ. އިނޭގތޯ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި   ؛. 

ސަރ ކާރ ނ  ިވޔަފާރިކ ރ މަކީ.  ،  ވަނ މަކީ ވިޔަފާރިވެރިނ ެގ ވަރަށ  ބޮޑ  ކަނ ބޮޑ ވ މެއ  ތެރެއަށ  ސަރ ކާރ ނ ެގ  ވިޔަފާރީ 

ަގއި އެބަ ޮއވޭ  ޤާނޫނ އަސާސީ  ؛ތެރެއަށ  ސަރ ކާރ ނ  ނ ވަނ ނ . ވަޒީރ  ެގ  އަދި އެމ ޑީޕީެގ ސިޔާސަތަކީ ވެސ  ވިޔަފާރީ 
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ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ  ލަފާދިނ މަކީ ވަޒީރ ެގ މަސައ ކަތ ެގ ތެރޭަގއި އޮނ ނަ ކަެމއ  ކަމ ަގިއ. ވަޒީރ  ެއއ ވެސ  ވަރަކަށ  

ނެތިކޮށ ލ ނ  ނޫނީ ވ ޖޫދ ނ    ިވޔަފާރިކ ރާ ކ ނ ފ ނިތައ ގ ނޑ މެނ ެގ  ، އަ ލަފާދީފައިވާނެތޯ ފޮހެލާފައި ނިނ މާލ ނ  ނޫނީ 

ވިޔަފާރިވެރިނ ނަށ  އެއ ވެސ   ؛ދިނ ނ ތ ޞަފ ރ   ސީދާ  ލަފާ  ަވޒީރ   މި  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ     ،ވަރަކަށ   

 ؟ދެއ ވާފަިއވާނެތޯ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 މީރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :އިބ ރާހީމ  އަ މިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިނޭނ ސ 

ހަމަ   އަޅ ަގނޑ    ޖަވާބ ަގއި،. އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  އެ ކ ރެއ ވި ސ ވާލ ެގރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ! އާދެ

 އި. ދ ތަކެއ ަގގ ސަމަ ވަކި ހ ނ ނަނީ  މި ހެދިފައި ކ ނ ފ ނިތައ  ސަރ ކާރ ެގ ؛ކ ރިނ  ވެސ  ދެނ ނެވި ފަދަިއނ  ފާކޮށ ލާނަނ 

ދޫކޮށ ލައިފިއ ޔާ ޕ ރައިެވޓ     ށ އަމިއ ލައަށ  ޕ ރައިެވޓ  ސެކ ޓަރަ . އެހެނ ނޫނިއ ޔާޓަކައި ޚިދ މަތ ކ ރ މަށ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ 

ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އޭެގ މަނ ފާ ކޮނ މެވެސ  ޮގތަކަށ  ލިބޭނެ ، ޓަކައި  ފަދަ ވިޔަފާރިތައ  ކ ރ މަށ  ނ  ނ ކ ރެވޭނެރ ސެކ ޓަ

ނ ހ  ނޫނިއ ޔާ  ޮގތެއ ަގއި ކ ނ ފ ނިތަކެއ   ޖ މ ލަ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ދެނ   ޮގތ ަގއި.  ކ ނ ފ ނިތަކެއ   ސަރ ކާރ ެގ  ނ ނާނެ 

 ޖެހެނީ ޕ ރައިވެޓ  ސެކ ޓަރާ ސަރ ކާރ ެގ ކ ނ ފ ނިތައ  ކ ރަނ   ،ދަނީ ވެސ  ފާހަަގކ ރަމ ނ  މި އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަމަ އަބަދ 

  ނ . ދެނ ޔ ެގނ ދިަގނޑ މެނ ެގ ޓާެގޓަކީ އެޮގތަށ  ކ ރިއަށ  ވެސ  އަޅ  ކޮމ ޕީޓ ނ ކ ރެވޭ ކަހަލަ ިވޔަފާރިތަކެއ  ކަމަށ . މިހާރ 

 . ޝ ކ ރިއ ޔާ  ބޮޑަށ  ަވރަށ  ހަމަ ވަރަށ  ފަސޭވާނެ. ށ ސ ޕެސިފިކ  ކަމެއ  އެޮގތަށ  ޮއތިއ ޔާ ފާހަަގކޮށ ލިއ ޔާ އަޅ ަގނޑަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ  ބޮޑަށ  ވަރަށ   .ވަނީ ހަމަވެފަ ރި ވަޒީރ ެގ ަގޑި މި. ިއއ ޒަތ ތެވަޒީރ  އިއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ ބޮޑަށ  ވަރަށ 

  .ަވޒީރ  އިއ ޒަތ ތެރި

 

 މައ ސަލަ   .8

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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 މާއ ދާގެ  ވަނަ  179 ަގާވއިދ ެގ މަޖިލީހ ެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ  . މައ ސަލަ  -8.1  ައއިޓަމ  އެޖެނ ޑާ އެނބ ރެނީ މި އަޅ ަގނޑ 

މައ ސަލަ މައ ސަލަ ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ  ޝަރީފ  އާދަމ  ބަރ ނ މެ އިއ ޒަތ ތެރި ދާއިރާގެ  މަޑ އ ވަރީ ދަށ ނ  މި   .

މަޑ އ ވަރީ ދާއިރާެގ   ރ ވަނ .އަދެއ ވ މަށ  މަޑ އ ވަރީ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ އިހ ށަހ ޅ އ ވަ

 އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

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

ނ ކ ރެމ ެގ ސަބަބ ނ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ތަނ ފީޒ   ތައ ނޫނ ާގ ،. ރާއ ޖޭަގއި ކ ށ ކ ރ ނ  ިގނަވ މާއިރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

މައ ސަލަ. ހ ށަހަޅާ  އިތ ރ ވަމ ނ ދާތީ،  ބިރ ވެރިކަނ   ޮގ މެދ ަގއި  މަސ ތ ވާތަކެތީެގ  ތ ރާއ ޖޭަގއި  މަރ ތަކާއި  ނޭނޭގ 

ެއކަމާ ގ ޅިނ  އ ފެދޭ މައ ސަލަތައ     ،ޖިނ ސީ ޯގނާކ ރ މާއި  ،އިތ ރ ވ މާއި   ރީ ނ  ހިނ ާގ މާރާމާއެކަމާ ގ ޅިގެ   ،އާއި ރި ވިޔަފާރިޔާ

ގ ޅިެގނ  މ ޖ ތަމަޢ ގެ  އާކަާމއި މާރާމާރީަވއ  ޗާއި،މަސ ތ ވާތަކެއ  ،އިމީހ ނ  މެރ މާ ވަރަށ  ބޮޑަށ  އިތ ރ ވެފައިވާ ހިނދ ،

ނޭޅ މ ެގ  ެއކ  އ ޅެމ ނ ދާއިރ  ފިޔަވަޅ  ކަމާމަޢ ެގ ތެރޭަގއި މިނިވަނ ކ ށ ކ ރާ މީހ ނ  މ ޖ ތަ ،ތެރޭަގއި ބިރ ވެރިކަނ  އ ފެދި

ހަލާކ ެގ ތެރެއަށ  ވެއ ޓެމ ނ ދާތީއާއި، ޚާއ ޞަކޮށ  ައއ ޑޫ ސިޓީަގއި މަސ ތ ވާތަކެތީެގ  ރަށ ރަށ   ސަބަބ ނ  ބައެއ  ސިޓީތަކާއި  

ހ ސ ވެ ކަނ ބޮޑ ާވއިރ   ރައ ޔިތ ނ  ޮގތ ، އިތ ރ ވެ  ހިނ ާގ މާރާމާރީއާއި ވައ ކަނ  ިއނ ތިހާއަށ   ެގނ އެކަމާ ގ ޅި ، މައ ސަލަާއއި

އެފަދަ މީހ ނ ެގ    ،ނ ދިނ މާއިކ ށ ކ ރާ ބައެއ  މީހ ނ ނަށ  އަދަބ  ނ ވާތީއާިއ،ެއކަމަށ  ެއކަށޭނަ ހައ ލެއ  ހޯދިފައި  ، ވެސ 

ގ ތ ނ  އަޅަނ ޖެހޭ ފިޔަވަޅ   ވަ  ގ ޅ ނ  ހ ނ ނަ ކަނ ކަމ ގައި  ރައ ޔިތ ނ ެގ އާނ މ  މަސ ލަހަތާ   ،ނޫނ  ނ ހިނ ގ މާއިާގ  މައ ޗަށ 

ކޮޅ ނ ލަ  ކެތ ތެރިކަނ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ސަބަބ ނ   ފަރާތ ތަކަށ ނޭޅ މ ެގ  ކ ށ ކ ރާ  އަނިޔާކޮށ ،    އި،  ފަރާތ ތަކ ނ   އާނ މ  

 ދާއިރ ، ސަރ ކާރ ނ  އެކަށީެގނ ވާ ފިޔަވަޅ ތައ  ނޭޅ މ ެގ ސަބަބ ނ ަގނ ހިނ ގ ނ  ފަދަ ކަނ ކަނ  މ ޖ ތަމަޢ ަގއި އާނ ވަމ ނ 

ބިރ ވެރިމ ޖ  ކ ނ ކަތަމަޢ ަގއި  މ ޖ ތަމަޢ ަގއި  އިތ ރ ވަމ ނ ދާތީެވ،  ކ ށ   މަދ ކ ރ މާިއ،  ހ އ ޓ ވ މަށާއި،  ށ ކ ރ ނ   ކ ރ ނ  

ފިޔަވަޅ ެއޅ މަށާއި، އެފަދަ ކަނ ކަނ  ރިޕޯޓ ކ ރެވެމ ނ  ައވަހަށ  ެއކަމަށ  ފިޔަވަޅ އަޅައި، ރައ ޔިތ ނ ނާއި    ތަކަށ ކ ށ ކ ރާ ފަރާތ 

ތަނ ފީޒ ކ ރ ނ  ހަރަދ ނާކ ރ މަށ  ސަރ ކާރަށ    ތައ މާއި ރައ ކާތެރިކަނ  ކަށަވަރ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ާގނޫނ މ ޖ ތަމަޢ ެގ އަމާނ ކަ

ަގވާއިދ ެގ    ،ޮގވާލައި މަޖިލީހ ެގ  ހ ށަހަ  ވަނަ  179ރައ ޔިތ ނ ެގ  މައ ސަލަ  މި  ދަށ ނ   ޝ ކ ރިއ ޔާ  ވެޅަމެމާއ ދާެގ   .

  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  
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 މަޖިލީހ ެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (  .އެދެނ  އަރިހ ނ  މ ެގޢާނ   އަމީނ  ޖަސ ަވއިދެއ ވ މަށ  ރަނަގބީލ  ވޯޓ ގެ 

 ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ ޝަރީފ  ދަމ އާ މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި ދާއިރާގެ  މަޑ އ ވަރީ ދަށ ނ  މާއ ދާެގ ވަނަ  179 ަގާވއިދ ެގ

 ދެއ ވ ނ ވޯޓ  ޮގތަކަށ  ފެނިވަޑާނ ނަވާ މެނ ބަރ ނ ނަށ   އ ޒަތ ތެރިއި  ޮގތ ނ  ގ ޅޭ ބަހ ސ ކ ރ މާ ލީހ ގައިމަޖި ،މައ ސަލަ

 . އެދެނ 

 

 ]ވޯޓ ދެއ ވ ނ [

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ޝަރީފ އާދަމ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ    މަޑ އ ވަރީ   ހ ށަހެޅ އ ވި މެނ ބަރ :

 

 87    ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 34    މެނ ބަރ ނ ެގ ައދަދ :ހާޒިރ ވެ ތިބި 

 07    ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 25    ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :  

    32     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

  17      ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ : 

  ނ ވޭފާސ        ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝަރީފ   ދަމ އާ މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި ދާއިރާެގ މަޑ އ ވަރީ ، ދަށ ނ  މާއ ދާެގ ވަނަ  179 ަގވާއިދ ެގ މަޖިލީހ ެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ

؛ ކީމަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ އަދަދަނެގ ނ  ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ.  ޮގތ ނ  ގ ޅޭ  ބަހ ސ ކ ރ މާ ލީހ ގައިމަޖި ،މައ ސަލަ ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ

ނ ފެނ ނަ  .  މެނ ބަރ ނ އިއ ޒަތ ތެރި    7  ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވީ  .މެނ ބަރ ނ ިއއ ޒަތ ތެރި    34  ހާޒިރ ެވ ތިއ ބެވީ.  87

  ޑަިއަގތީމެނ ބަރަކ  ނެތ . ވޯޓ ަގިއ ބަިއވެރިވަ ނ ދެއ ވާ ިއއ ޒަތ ތެރި  ވޯޓ   ވަކި ޮގތަކަށ    ނ .މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި    25ކަމަށ   

 ޯވޓ . އެހެނ ވީމާ، މި މައ ސަލަ ބަހ ސ ކ ރ މަކަށ  ފާހެއ ނ ވި.   17ނީ ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވަ .މެނ ބަރ ނ އިއ ޒަތ ތެރި   32
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 ބަހ ސ   . އިބ ތިދާއީ 9

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ައއިޓަމ    ޢަބ ދ އީއިބ ތިދާ  - 9އެޖެނ ޑާ  މ ޙައ މަދ  ނަޝީދ   މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާިއރާެގ  ނޮޅިވަރަމ   ބަހ ސ .  هللا  

 ށ އިނ  ރާއ ޖެއަށ  ލިބޭ އާމ ދަނީ އަބަދަށ  ދެމިެގނ ދާ ޮގތެއ ަގއި ރާއ ޖޭަގއި ބެހެއ ޓ މަޢާޓޫރިޒަމ ެގ ޒަރީ  ،ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ

  30އި ހ ށަހަޅާ ަގރާރ . މި ަގރާރ ެގ ފ ރަތަމަ ކިޔ ނ  އިއ ވާފަިއވަނީ  ލަ އިޮގވަ  ށ ތައ  ެގނައ މަޓަކައި ެގނ ނަނ ޖެހޭ ބަދަލ 

ވަނަ ޖަލ ސާގައި. މި ަގރާރ  މަޖިލީހަށ    22ވަނަ ދައ ރ ެގ    2ވަނަ އަހަރ ެގ    2022  ،ަގއި ބޭއ ވ ނ    2022ޖޫނ   

 މ ޙައ މަދ  ނަޝީދަށ  ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަރ  ހ ށަހަޅ އ ވައިދެއ ވ މަށ  ނޮޅިަވރަމ  ދާއިރާެގ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  هللا ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ނަޝީދ  ޢަބ ދ ނ ނޮޅިވަރަ

ބެހެއ ޓ މަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ  ރާއ ޖޭަގއި  ޮގތެއ ަގއި  ދެމިެގނ ދާ  އަބަދަށ   އާމ ދަނީ  ލިބޭ  ރާއ ޖެއަށ   ދާއިރާއިނ   ޓޫރިޒަމ    .

މިއި ޓޫރިޒަމ  ދާއިރާއިނ  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  ލިބިދޭ  ؛ލައި ހ ށަހަޅާ ަގރާރ . ދީބާޖާއިށ  ގޮވަެގނ ނަނ ޖެހޭ ބަދަލ ތައ  ެގނައ މަ

ޮގތަކަށ  ހިފެހެއ ޓިދާނެ  ޮގތެއ ަގއި  ދެމެހެއ ޓެނި  ބެހެއ ޓ މަށ  ޓަކައި ކަމާ  އާމ ދަނީ ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  ފަިއސާ  ގ ޅޭ    އެ 

މިއަދ   ؛ލައި ހ ށަހަޅާ ަގރާރެކެވެ. ަގރާރ  ަވއިމަށ  ސަރ ކާރަށ  ޮގާގނޫނ ތަކައި އ ސޫލ ތަކަށ  ެގނ ނަނ ޖެހޭ ބަދަލ ތައ  ެގނައ 

މަށ   ޔ ދ ނ ެގ ކ ރިއަރައިދިދީ ހާލަތ ނ  އަރަިއަގނެ ތަރައ ޤީާއއި ތަމައ ޞާތިޤ ކ ރިމަތިވެފަިއ މި އޮތ  އި  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ 

  ނ ދާކަނ  ފާހަަގކ ރެވޭ ވަމ ނ ރޯލ   ތެރޭަގއި  ެގބޭނ ނ ވާ މި ދަނޑިވަޅ ަގއި ޓޫރިޒަމ ނ  ލިބޭ އާމ ދަނީ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ސިސ ޓަމ 

ފައިނޭނ ޝަލ  ސިސ ޓަމ ެގ ތެރޭަގިއ    ،ގ ލިބޭ އާމ ދަނީ ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ބޭނ ކިނ   އިނ  ރާއ ޖެއަށ ޢާޓޫރިޒަމ ެގ ޒަރީ  ،ހިނދ 

ރީވެ  ފައިސާ ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ރަޖިސ ޓަ  ކަށ  ލިބޭތަޓ ސޯައދި ރި  ،ވަރަށ  ކ ޑަ ިމނ ވަރަކަށ  ކަމަށ  ވީހިނދ   ރޯލ ވަމ ނ ދަނީ

ބޭނ ކ ތަކަނ ހި ބަދަލ ަގއި  ޖަމާކ ރ   ށ ަގމ ނ ދާ  ބޭނ ނ މ ެގ  ިގނަ  ޖަމާކ ރ މާއި،  ބޭރ ެގ  ޒަރީކ ތަކަށ   އިނ  ޢާ ޓޫރިޒަމ ެގ 

ނެތ  ޓަރީ އޮތޯރިޓީަގިއ ރަޖިސ ޓަރީވެފައި  ވެސ  މޯލ ޑިވ ސ  މަނި  ލިބޭ އާމ ދަނީ  ރާއ ޖެއަށ ހެނ  ޮގތ ޮގތ ނ  ދިވެހިއެހެނި

ފަތ ރ ވެރިކަމަބޭ ހިނދ ،  ފާހަަގކ ރެވޭ  ޖަމާކ ރެެވމ ނ ދާކަނ   ބޭނ ކ ތަކަށ   ަގތ މ ަގިއ  ރ ެގ  ސާމާނ   އެކި  ބޭނ ނ ާވ  ށ  

  ރާއ ޖެއަށ ދިވެހިއ  ބޭނ ނ ކ ރ ނ  ފަދަ ކަނ ކަމ ެގ ސަބަބ ނ   ކ ެގ ބަދަލ ަގއި ބޭރ ެގ އ ފެއ ދ ނ ތަދިވެހިރާއ ޖޭެގ އ ފެއ ދ ނ ތަ

ރާއ ޖޭެގ އާމ ދަނީ  ރޯލ ވ މ ެގ  ލިބޭ  ތެރޭަގއި  ސިސ ޓަމ ެގ  ބޭނ ކ ތަކ   ބޭރ ެގ  ރާއ ޖެއިނ   ރޯލ ވަމ ނ ދާ ބަދަލ ަގއި  ަގއި 

ފައިސާ  ހިނދ  މި  ރޯލ ވާ  ެގރާއ ޖޭދިވެހި،  ތެރޭަގއި  ނިޒާމެއ   ސިސ ޓަމ ެގ  ަގވާއިދ ތަކ ެގ    ެގރާއ ޖޭދިވެހިނެ  ާގނޫނާއި 
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މަށ  ފާހަަގކޮށ ،  އ ލިެގނ ދާނެ ކަހޭ އެތަކެއ  ފައިސާއެއ  ެގތެރެއިނ  ފަހިނ ކ ރެވިއ ޖެ ނަމަ، ދިވެހި ދައ ލަތަށ  ލިބެނ ޖެ

 ޓޫރިޒަމ  ސެކ ޓަރ ނ  ލިބޭނދ ،  ކަމަށ  ވީހިއަށ  އެނ މެ ިގނަ އާމ ދަނީ ލިބޭ އެއ  ދާއިރާ  ރާއ ޖެދިވެހިޓޫރިޒަމ  ދާއިރާއަކީ  

ޖަ ބޭނ ކ ތަކަށ   ރަޖިސ ޓަރީކ ރެވިފަިއވާ  ރާއ ޖޭަގއި  ޓ ރާނ ސ އާމ ދަނީ  ރާއ ޖޭެގ    ފަރމާކ ރ މާއި  ކޮނ ޓ ރޯލ ކ ރ މާއި، 

ތައ   ނޭ ޮގތ ތައ  ހަމަޖައ ސައިދިނ މާ އެކ ، ރިސޯޓ ތައ  ރާއ ޖެއިނ  ފަސޭހައިނ  ލިބޭނ ކ ރާ އެކި ރިސޯސ ރިސޯޓ ތަކ ނ  ބޭނ 

އާމ ދަނީ  ދޫކ  ލިބޭ  މިކަމ ނ   އަދި  ދައ   ގެ ރާއ ޖޭދިވެހިރ މ ަގއި  ޮގތަކަށ އެތެރޭަގއި  ބަދަލ ކ ރ މަށ    ސިސ ޓަމ   ރ ވާނޭ 

ވަނަ    167ލައި، ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ ެގ   ގޮވާކ ރެވެނ  ހ ރި ހ ރިހާ މަސައ ކަތެއ  ކ ރ މަށ  ދިވެހި ސަރ ކާރަށ 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ. هللا. މެވެ. ނޮޅިވަރަމ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ ، މ ޙައ މަދ  ނަޝީދ  ޢަބ ދ ދަށ ނ  މި ަގރާރ  ހ ށަހަޅަެގ މާއ ދާ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ރިޔާސަތ ނ 

ޞަތ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވައިލަނީ، މި ަގރާރ ެގ ބަހ ސ ެގ ފ ރ   .މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

 ޖާބިރަށ .هللا ޢަބ ދ  މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި ދާއިރާެގ  އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ ކާށިދޫ 

 

  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ރ ޖާބިهللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

ފަރާއި ނޮޅިވަރަމ ަގއި ޓޫރިޒަމ ެގ ެއއ ެވސ  ެއކ ޓިވިޓީއެއ  ނ ހިނާގއިރ ަގިއ  ނ . ނޮޅިވަރަޝ ކ ރ ދަނ ނަަވނ ބޮޑަށ    ވަރަށ 

 ލ  މ ފަސ މާ ހިތާމަކ ރަނ  ައޅ ަގނޑ   ނ .ދަނ ނަވަމިފަދަ ަގރާރެއ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މި މަޖިލީހަށ  ހ ށަހެޅ އ ވީތީ ޝ ކ ރ 

 ،ކަމަކީ  ފ ރަތަމަ  .ދެވޭނެތާ ނ ެވއ   އަތަކަށ  ވަގ ނ ެގ ލާރި ހ ރި  އިނ ޑަސ ޓ ރީަގއި ދ ވަހަކ  ހިނ ާގހާ ރާއ ޖެ ވަގ ނ  ފަސ 

 ދ  މ ޙައ މަ އިބ ރާހީމ . މާޔަތ ދިނީހި ަވގ ނ ނަށ  ސަރ ކާރ ނ  މި.  ނ ހިފ ނ  ަވގ ނ  ަގއިއިމައ ސަލަ ެގސީ. އާރ .ޕީ.އެމ .އެމ 

ވިދާޅ ވީކީކޭތޯ ވިދާޅ ވަމ ނ ދިޔައީ ޞާލިޙ  ސާފ ކޮށ   ވަރަށ   އެ ،.  އަރަިއެގނ    ެގމަނިކ ފާނ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ފަހަތަށ  

ޝަރ ތަކީ ފ ރަތަމަ  ެގނައި  ފައިސާ،    ެގއެމ .އެމ .ޕީ.އާރ .ސީ  ،ވެރިކަމަށ   އެ  ހައ ޔަރ ކޮށ   ަވގ ތަށ   ވަގ ތ ނ   މީހ ނ  

މިއަދ   .ނ ެގ ޔަީގނ ކަނ  ައޅ ަގނޑަށ  ވެސ  އެ މަނިކ ފާނ  ދިދައ ލަތ ނ  ނަާގފައި ހ ރި ފަިއސާ އަނބ ރާ ނަާގނެކަމ  

މާޔަތ ދެނ ޖެހޭ ސަބަބެއ  ނެތ . އެހެރީ  ހި  ޖަލ ަގއި ހ ނ ނަނ ޖެހޭ މީހަކަށ ؟ އެއީ ދޫނ ޏެއ ތޯ މާޔަތ ދީފައި އެހެރީ.ހިއަދީބަށ   

މިނިކާަވގެއ ހެނ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ކާނ   ސ  ބ ދ ލ ޤައ ޔޫމ  ެއކި ޮގތ ޮގތ ނ  ސަލާަމތ ވަމ ނ  ވަމ ނ  ޮގޢަނ   ޔާމީަގއި.  މާޔަތ ހި

ތިޔަ ވިދާޅ ވާ ޮގތ ނ  ެވއ ޖެއ ޔާ    ؛އ ތޯ ޓޫރ ޒަމ  އިނ ޑަސ ޓ ރީަގއި ތިބި ީމހ ނ  ކ ރާ ބ ރަ މަސައ ކަތ ދެނ  ކިހިނެ. ރެޑީވަނީ

ޓޫރިޒަމ  މި    ދެނ   ދިޔައީތާ  މި   ބޮޑެތި މީހ ނ ނަކީ ވިޔަފާރިކ ރާ އިތަކ ަގރިސޯޓ  ޓޫރިސ ޓ   އ މ ނ .ޤަވެސ  

 ކޮށ ެގނ އިނ ވެސ ޓ  އިޓޫރިޒަމ ގަ   ނެތ .  ކ ރާއ ޖޭެގ އެއ ެވސ  އިނ ވެސ ޓަރަކ  މިހާރަ . މިމީހ ނ  އަނ ނަ ށ ެގނ ކޮނ ވެސ ޓ  އި
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މި   އ ސ ރެމި ސަރ ކާރ  އައީ  . ޔާމީނ  ިއރ ަގާއއި މައ މޫނ  އިރ ަގާއއި،ފ ޑާލައިފި އިނ ވެސ ޓ ަމނ ޓ ތައ  ރާއ ޖޭެގ މި ތިބެ

ވިޔަފާރި އަމިއ ލަ  ދަނީސަރ ކާރ ނ   މި  ބޮޑ ަވމ ނ   ކ ނ ފ ނިތައ   ސަރ ކާރ   ދަނީ.  މި  ރައީސަށ     .ކ ރަމ ނ  

 މީހާއަށ  މަސ ވެރި ައޅ ަގނޑ މެނ  ދެނ   ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ،އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެ މި ދައ ކަނީ ރަނަގޅ  ވާހަކަކަނ  

 ގެ ސަރވިސ   ފޮރިނ   ،އިތ ރ  ޚަރަދ ތައ   .ސަރ ކާރ ނ  ދަނީ  މި  ހަލ ވަމ ނ  ރަނ ރަނިޔާ ބަހައ ޓާފައި ނ ދީ ލާރިކޮޅ  ދޭނ ވާ

މި ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ    މަކ ނ  މިނިސ ޓަރ  އިރ އިރ ކޮޅާ ބައ ދަލ ކ ރ   ޚަރަދ  ބޮޑ ކ ރަނީ. ެގނ ބިާއެގ ރައީސާިއ ފޮރިނ 

 އި އަ ރަނަގޅ ކ ރަނ  ަވއ ކަނ  ިއ،ހިނަގ ަވއ ކަނ ތައ   ބޮޑ  މިފަދަ ކީޔަ ހިތާމަ ؛ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި؟ ކޯއ ޗެއ ތޯ ލިބެނީ

މ ޙައ މަފެއިލ ވެއ ޖޭ މިއަދ  ސަރ ކާރ  އިބ ރާހީމ   މިއަދ   . ރައީސ   ނަމަވެސ   ވިދާޅ ވި  ވަރަކަށ   ކިތަނ މެ  ދ  ޞާލިޙ  

 އެ މީހ ނ  ވައ ކަނ ކ ރި ނ އިއެ. ނ ބެލ ނޭ  މައ ސަލަ ބެލިއ ޖެ ކަމަކަށެއ .  ެގއެމ .ެއމ .ޕީ.އާރ .ސީ  ،ަގބޫލ ކ ރެވޭކަށ  ނެތޭ

ދަނީ.ތިބީއެ   ދެމީއޭ ވައ ކަނ މަތީގައި މި  ފަީގރ ވަމ ނ ނޭ  ރައ ޔިތ ނ    ބޭނ ކަށ   ސެނ ޓ ރަލ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މިއަދ   . 

 މަސައ ކަތ  ނ ދާމ ކ ރަ ހާޝިމ  ޢަލީ ކ ރ މަށ ބަނގ ރޫޓ  ރާއ ޖެ ޮގތަށ  ކ ރިބަނގ ރޫޓ  ފާނ ކަލޭ ކޭ.އޭ.ޑީ  !ހިނާގ ބަލައިލަމާ

. ނަގައިފި އޭނަ ވެސ  ކޮނ ޓ ރޯލ  ހިނ ގ މ ެގ ބޭނ ކ ތައ  ނ ވާތަނ ނ  އޭނާއަށ  ،ނޭިގ އޭނާއަށ   . ދަނީ ބާރަށ  ނިކަނ 

  ޖޭެގ ބޭނ ކިނ  ހެދި ރާއ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ސެނ ޓ ރަލ  ބޭނ ކ ެގ އ ނދަގ ލާ  ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސަށ  އެނިގަވޑަިއަގނ ނަވާނެ

. އެހެނ ވީމާ، ރަނަގޅ  މީހ ނ ، މޮޅ  މީހ ނ   ނ ހިނާގނެ ބޭނ ކެއ   ސެނ ޓ ރަލ  ޮގތަށ  ހިނ ާގ ސޭޓެއ   ނިޒާމ  ނ ހިނާގ.

ދެވަނަ   ،ކ ރަނ ޖެހޭނީ. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނިެގނ  މި ދަނީތަނ ތަނަށ  ލައިެގނ  މި ޒަމާނާ އެއ ޮގތަށ  އޮޕަރޭޓ  

އ މ   ޤަ. ތިބެނ ވީ ވެސ  އަހަރ ތިރީސ   . ެވސ  ހޯދަނ  ދައ ރެއ  ތިނ ވަނަ އަދި  ތަނ . އ ޔާރ ަވމ ނ ދާދައ ރަކަށ  އެނ މެނ  ތަ

ދާރ  މީހ ނ ނަށ  ހައ ގ ދޭނ ޖެހޭ މީހ ނ ނަށ  ނ ދީ ބަހައ ޓާފަ.    ، ދައ ލަތ ެގ ފައިސާ ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ    ތަނ  މި ފެނ ނަނީ ަގނެލާ

ކަނ ބޮޑ ވާ ކަހަލަ    ،ށ ެގނ  ތިބި ހ ރިހާ އެނ މެނ  ވަރަށ  ބިރ ަގނެކޮނ ދީ. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ޓޫރިޒަމަށ  އިނ ވެސ ޓ 

އައީ.  މި   ަގއި ރާއ ޖޭ  ،ވަނީ   ސަބާބަކަށ  އެއީ   .ނ ހިނާގނޭ ދެނ  ވިޔަފާރި  ރާއ ޖޭެގ ސަބަބ ނ  މީެގ  ަގރާރެކޭ 

އިނ ވެސ ޓ މެނ ޓ މަރޭޓ ނ ލޮކޮނ ޮގ ބޭރ ެގ ތިބީ މި ކޮށ ެގނ އިނ ވެސ ޓ   ބޭފ ޅ ނ ެގ  އެ  ބޭފ .  އެ  ބަހައ ޓާނީ ތައ   ޅ ނ  

. ކޯޓ ތަކ ނ  ހިތ ހ ރިހާ ޮގތަކަށޭ ޤައ މަކ  މި ނ ކ ރެއޭ  ރެސ ޕެކ ޓެއ  އާބިޓ ރޭޝަނ   އަދ ލ ވެރި ތަނެއ ަގއޭ.، އަމާނާތ ތެރި

މައ ސަލަ ނިމިެގނ ނޭ މި ދަނީ.    ، އަމ ރ ކޮށ ލީމަ ބަބަނ   އި ހަދަނީ. ފަޑިޔާރ ެގއަށ  ރަީއސ އ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ އޮފީހ ނ  އަނ ަގ

ފ ރަތަމަ ާގނޫނެއ    ؟ހެއ ޔޭ ިއނ ވެސ ޓަރ ކޮމ ފިޑެނ ސ  ާގިއމ ކ ރެވޭނީ ސ  ވެސ  ހިނަގނީ އެ މަަގށޭ. ކިހިނެއ މި މަޖިލި

ާގނޫނެއ  މި ޤައ މަކ  ނެތޭ.އިނ ވެސ ޓަރ ނ  ޕ ރޮޓެކ ޓ   ؛ނ ސ ޑެ ނެތޭ އިނ ވެސ ޓަރ ނ  ކޮނ ފި  ޑޮލަރ ގެ  ބިލިއަނ   ކ ރާ 

ކ ރާ މީހާ ޓަށ  އިނ ވެސ ޓ  ސޯތައ  ހަދަނީ. ރިސޯޓ ޖަހައިެގނ  ނޫނޭ ރިޯގނި. މިހާރ   އަނ ނަނީ މިހާރ  އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ސ އޭ

ބޭނ ނ   އިނ ވެސ ޓ  ފައިސާ  ދައ ލަތަށ   މަޖިލީހ ނ  ނާޗަރަނ ީގކ ޅެނ ެވެގނ   މި  އިރ އިރ ކޮޅާ  ކ ރީމާ   ވެެގނ ، ބޮޑ ތަނ ނ  
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މަސަ  ދައ ލަތ ަގއި  ބ ރަ  ނަަގނ ެވެގނ   ލާރި  ވައ ކަނ ކ ރަނ ވެެގނ   ިއސ ވެރިނ   ިވޔަފާރިތައ     ރިއ ކަތ ކ ތިބި  މީހ ނ ެގ 

  ...އެ ލާރި ދައ ލަތަށ  ނަަގމ ނ ނޭ މި ދަނީ އިފ ނޑާލަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ފ ރ ޞަތ މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   ިއއ ޒަތ ތެރި  .  ދާއިރާެގ  ދެކ ނ   ހެނ ވޭރ   އަރ ވަނީ 

 ޝަހީމަށ . މެނ ބަރ  ޙ ސައިނ  

 

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

هللا އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ނޮޅިވަރަމ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ނަޝީދ  ޢަބ ދ . عليكم السالم`. 

 ދެމެހެއ ޓެނިވި ޮގތަކަށ  ރާއ ޖޭަގއި ބެހެއ ޓ މަށ  ލިބޭ އާމ ދަނީ  އިރާއ ޖޭގަ   އިނ ދާއިރާ  ޓޫރިޒަމ ެގ ؛ަގރާރ   ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ

ކަމަށ  ވަރަށ  މި ސަރ ކާރ ނ  މި  ،އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ   އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ ަގރާރަށ  އެ    ޓަކައި

 ކަނ ކަމަށ  ބާވަތ ގެ   މި ސަރ ކާރ ނ  ޔަމިދިނި ޖެހޭނީައޅާކިޔާލަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ބޮޑ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރެވިފައިެވއޭ.

މިހާރ  ވެސ  އޭެގ ސަބަބ ނ     ،އިގެއ ލ މަކާ  އޮތ  ލިބިފައި ކަމަކ ނ  ހ ރި ކ ރެވިފައި އަދި ިއ،މިއ ޔަތ ކަމާއ އަހަ ބެހެއ ޓި

ބަލައިލަނ ޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެނ   ނ ރައ ކަލަށ   ބަލާއިރ ަގއި  ނެކ ރިމަތިވަމ ނ ދާ  މިޮގތ ނ   ރާއ ޖޭަގއި .  ފަތ ރ ވެރިނ  

ހަމަލާދިނ މާއި ފަތ ރ ވެރިނ ނަށ   އެބަ  ެގސ ޓ   ،އ ޅޭއ ޅ މ ަގއި  މިހާރ   ޯގނާކ ރ ނ   ތަނ ތަނަށ   އެ  ވަދެ  ހައ ސ ތަކަށ  

އޭރ ެގ ރައީސ  ޔާމީނ ެގ ސަރ ކާރ ެގ ނައިބ  ރަީއސަކަށ  . ކ ރިނ  އެކަނ  ހިނާގފައި އޮތ  ޮގތ ނ ފެނ ނަމ ނ ދޭ. އެއީ މީެގ

ޭގނ ގ ތަކަށ  ފައިސާދެއ ވަނީ އޭރ ެގ ނައިބ  ރައީސ  މެދ ވެރިކޮށ  ކަމަށ  އޭރ ެގ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ    ،ފ ޅާ އެއީ ބޭހ ނ ނެވި  

  ބ ކޮށ  ވާހަކަދެއ ކިއިރ ަގއި ވިދާޅ ވެފައި ޓީ.ވީނ . މިހާރ  ވެސ  ޠަމ ޚާ  ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނާއ ޔާމީނ  ޢަބ ދ ލ ޤައ ޔޫމ  އެބަވޭ ރާ

  ،ވެވ ކޮށ  ެއ ދެއ ކި ވާހަކަ އެބަ ެގނެސ ދޭ. އަދި ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކ ނ  ވެރިކަމ ަގއި އޮ ލައިދޭތެރެއިނ   ދޭތެރެ

  ، އަދި އެ ކ ދިނ ެގ މައ ޗަށ  ތަޙ ޤީޤ ކޮށ    ،ހިނ ިގ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއ ެގ ބޮޑ  ެއއ ވ މަކަށ  ހަމަ ހ ސ  ޭގނ ގ  ކ ދިނ  ެގނެސ  

އޭ.ޖީ.ާއއި  ޢ ދަ ހ ނ ނެވި  ކަނ ކަނ ކ ރަނ   ރާއ ޖޭަގއި   ޕީ.ޖީއާވާކޮށ   ޖަލ ސާއެއ   ޭގނ ގ   ތިއ ބަަވިއެގނ   ކ ރީ ސަފ ަގއި 

ހ ރެެގނ  މިއަދ  އޭރ ެގ ޑިފެނ ސ    މިހިރަ ކަނ ކަމާރ ނ  ރައީސ  ޔާމީނ . މިހިރަކާބާއ ވާފައި ވެސ  ވަނީ ނިމިދިޔަ ސަރ 

 ހ ށަހެޅ އ ިވ މައ ސަލައަކީ ވެސ  އެ މިނިސ ޓަރަކަށ  ހ ނ ނެވި އާދަމ  ޝަރީފ  ދާދި ދެނ މެ މި އިއ ޒަތ ތެރި މަޖިލީހަށ 

ިގނަ  ރާއ ޖޭެގ  މ ޅި  ސަބަބ ނ   ކަނ ތައ ތަކ ެގ  ނ ބައި  މިފަދަ  ހިނ ެގވި  އިނ ނަަވއި  މިނިސ ޓަރަކަށ   ޑިފެނ ސ   ބޭފ ޅާ 

ހިފައިނ  މީހ ނ  އަރައި   ކަށ  ދަަގނޑ ތަޓ ސޯއަދި ރާއ ޖޭެގ ބަެއއ  ރި  ،ކެއ  މިފަދަ ނ ރައ ކާތެރި ހާލަތަށ  ވެއ ޓިތަރަށ 
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އ ސަ.  އެ މީހ ނ  ހައ ޔަރ ކޮށ ެގނ  ެގނ ގޮ   ،ފ ލ ހަށ  އަނ ގައި  ،ހ ރި ޝަކ ރާ ލިބި  އ ޅެނިކޮށ  ވެސ  އެބަހަމަނ ޖެހ ނ  ހިނ ަގނ 

އެކީަގއި ެގނ ދެވޭނީ މިފަދަ   ޒަމ  އަނ ނަނ  އޮތ  އަހަރ ތަކަށ  އަމާނ ކަމާ މިފަދަ ކަނ ކަމަކީ ޙަޤީޤަތ ަގިއ ރާއ ޖޭެގ ޓޫރި

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަ ފަށާކަނ ކަނ   މި ސަރ ކާރ ނ   ހ އ ޓ ވަނ   ކަނ ކަނ   މިފަދަ  ހ އ ޓ ިވެގނ .  މި ސަރ ކާރ ނ ށ     އިރ ަގއި 

ޭގނ ގ ތަކަށ  ޚާއ ޞަކޮށ ެގނ  އެއ ވެސ  ޖަލ ސާެއއ  ބާއ ވާފައެއ  ނ ވޭ. މި ސަރ ކާރ ެގ ެއއ ވެސ  ފެނ ވަރެއ ަގއި ހ ރި  

  ،އަދި ދައ ލަތ ެގ ބަޖެޓ ނ   ،އި އ ޔާ އައ ޔަނ ކޮށ  ކަނޑައަޅަ އެއ ވެސ  މީހަކ  ޭގނ ގ ތަކަށ  ފައިސާ ދިނ މަށ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރި

ކޮނ ޕޯނަނ ޓ  ސީ.އެސ .އާރ   ކ ނ ފ ނ ޏެއ ެގ  ޚަރަދ އަދި  ވެސ   ތެރެއިނ   ޮގއ ސައިެގ  އަޅ ަގނޑ   ކ ރަމ ނ   ވާހަކަ  ނ ވާ 

މެނ ެގ  . އަޅ ަގނޑ އަރ ވަނ އަށ  ހަނދާނ ކޮށ هللا ނޮޅިވަރަމ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ނަޝީދ  ޢަބ ދ 

މާ ބޮޑަށ  ކަނ ކަނ    ،ދާ ހަމައެކަނި ސަބަބަކީ ވެސ   ކ ރިއަރައި މި  އަދި ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޓޫރިޒަމ   ،އ ނ މީދަކީ،  އަމާޒަކީ 

އެތައ  މިލިއަނަކ ނ    ؛ކޮށ ެގނ ސ  ޯއވަރ ރެިގއ ލޭޓ ެވެގނ  ޓޫރިޒަމ  އިނ ޑަސ ޓ ރީަގއި އިނ ެވސ ޓ ކ ރީނ ނ  ޮގރެގިއ ލޭޓ ކ ރި

ނޫނ . އެ ކަނ ކަމ ަގއި ދޭނ ޖެހޭ ދޫތަކާިއ    ނ ކ ރެޭވހާ ދަތިކ ރ މެއ   ކޮށ ެގނ  ތިބި ފަރާތ ތަކަށ  އެ ވިޔަފާރިއިނ ވެސ ޓ  

ެގ  ޖޭތ ަގއި ކ ރިއަރަިއެގނ ދާނެ ކަމެއ . ދިވެހިރާއ  ޒާސިނާޢަތ  އަމިއ ލަ  ،ބަހައ ޓަނ ޖެހޭ ފ ލެކ ސިބިލިޓީ ބެހެއ ޓ މަކީ އެއީ 

ގ ޅިެގނ  އަދި ޖޯޖ    ޔަކާރ ެގ ދައ ރ ަގއި އޭރ ެގ ދެތިނ  ވިޔަފާރިވެރިޞިސ  އިބ ރާހީމ  ނާޓޫރިޒަމ ެގ ިވޔަފާރިައކީ ރައީ 

ކ ރަނ  އ ޅ މ ެގ   އެކީަގއި ރާއ ޖޭަގއި ފެށިެގނ ދިޔަ ކަމެއ . ސަރ ކާރ ނ  މިހާރ  އަމިއ ލަައށ  ކަނ ކަނ   ކޯވިނ ެގ އެހީތެރިކަމާ

ރަނަގޅ  މެކޭނިޒަމެއ ެގ ދަށ ނ    ،ރައިެވޓ  ސެކ ޓަރަށ  ދޫކޮށ ލައިޕ   ،އޭރ ަގއި ވެސ  ައމިއ ލައަށ  ކ ރަނ ނޫޅެ  ،ބަދަލ ގައި

އެހީތެ  ،މޮނިޓަރކޮށ  ެއކަނ   ބަލައި  ޮގތ ަގއި  އިނ ޑަސ ޓ ރީެގ  ވަނ   ނަނ ބަރ  ރާއ ޖޭަގއި  ސަބަބ ނ   ދިނ މ ެގ  ރިކަނ  

ެގނ  ކޮށ  ސ ޓ ރީަގއި އިނ ެވސ ޓ އިނ ޑަ   ،ޮގއ ސައި މި ވަނީ. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  އެދެނީ މާ ހަރ ކަށި ކަނ ކަނ  ކޮށ ވެެގނ  

މ ޅި މ ދާ ރިސ ކަށ  ދާވަރަށ  ހަރ ކަށި ާގނޫނ ތައ    ،އެ ބޭފ ޅ ނ ެގ މ ޅި މިލ ކިއ ޔާތާއި  ،ތިބި އިނ ވެސ ޓަރ ނ ެގ ފައިސާއާއި 

  ، ޖީ.އެސ .ޓީާއއި  ،ބީ.ޕީ.ޓީއާއި  ؛އޭެގނ  ލިބޭ ޓެކ ސ  ފަިއސާ ،ސ  ދާ ވަރަށ  ޮގއިމިހާރ  މި ކ ރިއަރަ   ، ހެދ މ ެގ ބަދަލ ގައި

ދައ ލަތަށ  ލިބެނ ޖެހޭ   ،ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ، ށ ޮގސ  ނެިގެގނ ދިޔައިމާ ރާއ ޖޭެގ ސަރ ކާރަމިހެނ   ، ގ ރީނ  ޓެކ ސ ާއއި  އަދި

 . ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ފައިދާއެއ  ލިބިެގނ ދާނެ ،މަނ ފާއެއ   ،ެއއ ފައިސާ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ރިޔާސަތ ނ 

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

 

 ވަޙީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : هللا ދިއ ދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 
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ރަީއސ . ހ ށަހެޅިފައި އޮތ  ަގރާރ ަގއި މި ވާ ވާހަކަތަކަކީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ     ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި

ގޮތ ަގއި ދައ ލަތ ެގ މާލިއ ޔަތަށ     ޓޫރިޒަމ ެގ ދާއިރާއިނ  ލިބޭ އާމ ދަނީ ފ ރިހަމަ  ށ ދެކެވެމ ނ ދާ ވާހަކަެއއ . އަޅ ަގނޑ މެނ ނަ

ފަހަރ  ބަެއއ  ވާހަކަ    ބައެއ  ؛ބޮޑަށ  އެބަ ކ ރެވޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އެ ބަހ ސ  ވަރަށ   ؟ ވަދެެގނ ދާނެ ޮގތަކީ ކޮބައިތޯ

ދެކެވޭ އެބަ  ކ ރެވެނިއ ޔޭ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ކަނ ކަނ   ޮގތަކަށ   ެގއ ލ ނ ވާ  ބޮޑަށ   މާ  ،  އިނ ވެސ ޓަރ ނ ނަށ  

ނާނ ނާނޭ މިހެނ ނޭއިނ ވެސ ޓަރ ނ   އިނ ވެސ ޓަރ ނ ނަށ   އެހެނ ނެއ   ،  ދައ ލަތަށ   ވާނީ.  އާމ ދަނީ  ނޫނ .  ލިބެނ ޖެހޭ   

ހޭ ބަދަލ ތައ  ެގނެސ ެގނ  އެކަނ  ކ ރަނ ޖެހޭނީ. އޭެގ ސަބަބ ނ   ޖެނ ޮގތ ަގއި ލިބ މަށ  ޓަކައި ާގނޫނ ތަކަށ  ެގނ ނަ  ފ ރިހަމަ

އިނ ވެސ ޓަރ ނ ެގ ޝައ ޤ ވެރިކަނ  އިތ ރ ވާނީ. ެއ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ލިބޭ ޔަީގނ ކަނ  އިތ ރ ވެެގނ ދާނީ. އެއީ އެ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  

ެގއ ލ މެއ ެގހ ރި ަގބޫލ ކޮށ ެގނ     ތިބީމާ    ،ޮގތ ަގއި  ނ ެގނެސ   ބަދަލ ތައ   ެގނ ނަނ ޖެހޭ  ާގނޫނ ތަކަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ  

ަގިއ އި ނ ދާނެ. މި ހ ށަހެޅިފައި އޮތ  މައ ސަލަޮގތ ަގއި ލިބިެގނ ނެއ   ދައ ލަތަށ  ލިބެނ ޖެހޭ އާމ ދަނީ ފ ރިހަމަޙަޤީޤަތ ަގއި  

އ  ހިނ ާގ ފަރާތެއ  އެ ފަރާތެއ ެގ ރޫމ  ވިއ ކާލަނީ ހައ ސެެގސ ޓ   ، ޓެއ  ހިނ ާގ ފަރާތެއ ސޯރި  ،ފާހަަގެވެގނ ދަނީ  ށ އަޅ ަގނޑަ

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި  ؟ލާއިރ ަގއި ޭއެގ އާމ ދަނީ ސީދާ ދައ ލަތަށ  ކިހިނެއ ތޯ ވަދެެގނ ދާނީއިބޭރ ެގ ެގސ ޓަކަށ . ވިއ ކަ

 ށ ކަމ ަގއި ވަނ ޏާ އެ އާމ ދަނީ ފ ރިހަމަ ޮގތ ަގއި ދައ ލަތަ  ނ  ކޮށ ފި ޓ ނ  އެކަސޯސީދާ ރި  ކޮށ  ޓ  ޑައިރެކ   ،ފާހަަގެވެގނ ދަނީ

ރާއ ޖޭެގ އާމ ދަނީ   ވަދެެގނ ދާނެ.  އެ  ވެއ ޖެއ ޔާ  ކަމ ަގއި  ކޮށ ފި  ބަރާބަރަށ   މަސައ ކަތ   އެ  އޭޖެނ ސީތަކ ނ   ޓ ރެަވލ  

ޓީ.ޖީ.އެސ .ޓީ އޭރ ނ   ވަދެެގނ ދާނެ.  އަޅ ަގނޑ މެ  ެގދައ ލަތަށ   ފ ރިހަމަކޮށ   ލިބިެގނ ދާނެ.  ޮގތ ަގިއ  އާމ ދަނީ  ނ ނަށ  

ސޭލ ސ  ިމ    70%ޓޫރިޒަމ  ސެކ ޓަރެގ  ރާއ ޖޭަގއި    ،އެހެނ ނަމަވެސ ، މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ފާހަަގެވެގނ ދަނީ

ކ ރެިވެގނ ދަނީ. ޙަޤީޤަތ ަގއި  ނ ނ ކޮށ ެގނ  އެކަނ   ފޯމ ތަކެއ  ބޭޕ ލެޓ   ކިނ ގ ފ ޝޯ ބ އޮކ ނ . ެއއީ  ތަހަދަނީ ބޭރ ެގ ފަރާތ 

މި ނ ލިބެނީ. ބައެއ  ރިސޯޓ  ލިބެނ ޖެހޭ އާމ ދަނީ  ޮގތ ަގިއ  ޓީ.ޖީ.އެސ .ޓީެގ  ތަކ ނ   އޭެގ ސަބަބ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  

ނ ެގ ހ ރިހާ ރޫމެއ  އެއ ފަހަރާ ބޭރ ެގ  ސޭލ ސ  މި ހަދަނީ. އެ ބޭފ ޅ ބަލ ކ ކޮށ  އެ ބޭފ ޅ ނ      ،ރައީސ  ޢަމަލ ކ ރާ ޮގތަކީ

  ޑިސ ކައ ނ ޓ  ރޭޓެއ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ނ  އެކަނ  ކޮށ ލީމާ ބޭރ ެގ އޭޖެނ ޓ  މި ހަދާ   ،ފަރާތަކަށ  މި ވިއ ކާލަނީ. ވިއ ކާލީމާ

ނ ައގ ަގއިއަނެއ ކާ  ،ޮގތަކީ ވިއ ކާލަނީ  ެގސ ޓަކަށ   ޙަޤީޤަތ   އެއަށ ތ ރެ  ،ެވސ   އެހެނ ވީމާ،  ައގ ަގިއ.  ބޮޑެތި  ަގިއ  މާ 

ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  ވެެގނ ދާނީ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އާމ ދަނީއަކަށ   ރޭޓ   ، ވަނ ނަ  ރޫމ ނ   ަގއި ޑިސ ކައ ނ ޓ   ލިބޭ   ިވއ ކޭ 

ޮގތަކީ ޢަމަލ ކ ރެެވމ ނ ދާ  ދެނ   އެާއއެކ ަގިއ  ހަމަ  އެކަނި.  މި   ،ޓީ.ޖީ.އެސ .ޓީ  ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ   އެޖެނ ޓ ނ   ޓ ރެވަލ  

ބޭރ ެގ ޓ ރެވަލ  އޭޖެނ ޓ ނ  ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ  ެއކަނ  ކ ރީމަ ެވސ  ހަމަ މި ދެނ ނެވި ޮގތަށ  ކ ރެވޭ.    މަސައ ކަތ  އެބަ

މި ެގނ ނަނ ޖެހޭ ބަދަލަކީ،   ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ހ ރި ެއއ ޗެއ  މި ވިއ ކާލަނީ ބޭރ ެގ ބަޔަކަށ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ  

ބަދަލަކީ ެގނ ނަނ ޖެހޭ  ހ ރީ ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި. އެހެނ ވީމާ، ރޫމަށ  ިވއ ކާއިރ ަގއި    ،ާގނޫނ ތަކަށ   މި ރޫމ   ޙަޤީޤަތ ަގއި 
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ކޮނ  ބަދަލެއ  ެގނެސ ެގނ ތޯ އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ބަލަނ ޖެހޭ.    ،ޮގތ ަގއި އެ އާމ ދަނީ ވަދެެގނ ދާނީ ކޮނ  ޮގތަކަށ    ފ ރިހަމަ

.  ދަލ ތައ  ެގނެސ ެގނ  މިއަދ  ޢަމަލ ކ ރޭ ނ ތަކަށ  ބަނޫބޭރ ެގ ދ ނިޔޭެގ ބަެއއ  ޤައ މ ތަކ ަގއި ސެނ ޓ ރަލ  ބޭނ ކ ނ  ބައެއ  ާގ

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ،ެއހެނ ވީމާ .ޮގތަށ  ޖެހޭމާރ ކ ރަނ  60ނޫނީ %   40% ެގ  ފައިސާ  ބޭރ   އެއީ އެ ބޭނ ކަކަށ  ވަނ ނަ

ބަދަލ ެގނެވިދާނެ  ވެސ  ާގނޫނަށ   ތެރެިއނ   ބޭ  ،އެމ .އެމ .ޭއެގ  ޑޮލަރ ެގ  ނ ކަށ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ    %40  ވަނ ނަ 

 ޮގތ ަގއި އ ެގ  ޮގތެ ވަދެެގނ ދާނެ ތެރެއަށ  ެގމާކެޓ  އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ  ލާރި އެ އޭރ ނ   ޖެހޭ ޮގތަށ .އެކ ސ ޗޭނ ޖ ކ ރަނ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވިޔަފާރިއަށ  ފަހިކޮށ  ކަނ ކަނ  ކ ރ މަށ  ޓަކަިއ  ؛ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ކ ރެވޭަގބޫލ   އެބަ އަޅ ަގނޑަށ 

ޖެހޭ ރަކާތ ނ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ލިބެނ ހަކ ރާ ިވޔަފާރި، ކ ރާ އިޤ ތިޞާދީ    ،ބަލާއިރ ަގއި މިހާރ  ދިމާވާ އެނ މެ ބޮޑ  މައ ސަލައަކީ 

ނ ލިބޭ.  ރާއ ޖޭެގ .ޮގތ ނ  އޮތ  ހަމަޖެހިފައި ނިޒާމ  ދަތ ރ ފަތަރ ެގ ،ވެެގނ ދަނީ މި ށ ސަބަބަކަ ެއއ  އޭެގ  އާމ ދަނީ 

 ސަބަބ ނ  އޭެގ  .ޖެހޭކ ރަނ  އެބަ ޚަރަދެއ  އެތައ  ނ ޖެހޭ ކ ރަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޮގތ ނ  އޮތ  ހާބަރ ކޮމާޝަލ 

އަނ ލިބޭ ފަރާތަކަށެއ   އެއ ވެސ  މަނ ފާ ޖެހޭލިބެނ  ޙަޤީޤަތ ގައި އެހެނ ވީމާ،  މި  .  ޖެހޭ  އެބަ  ޅ ަގނޑ މެނ  

ކޮބައިތޯ ބަދަލ ތަކަކީ  ެގނ ނަނ ވީ  ނިޒާމަށ     ، އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރއަށ   ދަތ ރ ފަތ ރ ެގ  ޮގތ ނ   އޮތ   އ ފެދިފައި  ރާއ ޖެ 

ކޮނ ޮގތެއ ތޯ  ބަދަލ ކ ރަނ ވީ  ،ކ ރަނ ވީ  ކަނ ކަނ   އާމ ދަނީ ؟ ކިހިނެއ ތޯ  ލިބޭ  ވިޔަފާރިނ   މި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  

ޙަޤީޤަތ ަގިއ ބޮޑ  އާމ ދަނީއެއ ެގ ޮގތ ަގިއ ލިބިެގނ ދާނީ މި ދެނ ނެވި ކަނ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ     ،ނީއިތ ރ ެވެގނ ދާ

ެގނެިވެގނ .  ޚަރަދ ތަކެއ   ބައިވަރ  ެއތައ  އެތެރެކ ރާއިރ ގައި މާލެ އެއ ޗެހި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މިއަދ   ބަދަލ ތައ  

ހަވެސ  ޕޯޓަށ  ޖެހޭކ ރަނ  އެބަ އަޅ ަގނޑ މެނ  އެއ ޗެ.  އެ  ެގނ ދި  ރަށ ރަށާ  ހިމަެއާއއެކ ަގިއ  ޓަކައި.  ޔ ހަމައަށ   މަށ  

ނީ. އެހެނ ވީމާ،  ޖެހެބޮޑ  މާޖިނ އެއ  ނެތި ވަރަށ  ކ ޑަ އަެގއ ަގއި މިކަނ  ކ ރަނ  އެހެނ ވީމާ، އެ ެގނ ނަ ފަރާތަކަށ  އޭެގ މާ

 ިއއ ޒަތ ތެރި  މަށ  އަޅ ަގނޑަށ  ަގބޫލ ކ ރެވެނީ.އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ކަނ ކަނ  ކ ރެވޭނީ ރަނަގޅ  ޕ ލޭނެއ  ހެދިެގނ  ކަ

 ބޭރ ެގ ލިބ މ ގައި ފައިސާ އިނ ވެސ ޓަރ ނ ނަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ،ދިމާވޭ އެބަ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހަމައެާއއެކ ގައި؛ ރައީސ 

 ބަލާއިރ ަގއި  ށ ފަސޭހަތަކަ ހ ރި  ލިބ މ ގައި ފެސިލީސ ތައ  ކ ރެޑިޓ  އަދި ނ ކ ތަކ ނ ނާއިބޭ ޤައ މ ތަކ ަގއި އެހެނ 

އެހެނ ވީމާ،ޖެހެނީކ ރަނ  މި މިކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ރޭޓ ަގއި އިނ ޓަރެސ ޓ  ހައި ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ިވޔަފާރިތައ    . 

 ،ށ  ެގނ ދިޔ މަށ  ޓަކައި ވެސ  ވަރަށ  އ ނދަގޫ އައެކ  ކ ރި ދ ވ މަށ  ޓަކައި ވެސ  ައދި ވިޔަފާރިތައ  ފަސޭހަކަމާއ އ ފެ

ކަނ ކަނ  ބަދަލ ކ ރ މަށ  ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކ ރެވެނ    ޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ދަނީ. އެހެނ ވީމާ، މިދަތި ހާލަތ ތަކަށ  އަ

ބަލައި މަސައ ކަތ ތަކެއ ތޯ  ކޮނ   ެގނ ނަނ   ،ހ ރީ  ބަދަލ ތައ   ާގނޫނ ތަކަށ   ެއ  ބަލައި،  ކޮބަިއތޯ  ބަދަލ ތަކަކީ  ޖެހޭ 

ެގނ ނަނ  އެބަ  ދައ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ވާހަކަ  މި  އަހަރެއ ކަޖެހޭ.  އެތައ   ތިބޭތާ  ދަނީ.   ، ދައ ކާ  މި  ދ ވަހެއ   އެތައ  
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އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ނިޒާމ  ފ ރިހަމަ ޮގތ ަގއި ހިނ ޭގނީ މި ދެނ ނެވި ބަދަލ ތައ  ާގނޫނ ެގ ތެރެއިނ  ވެސ   

 އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ެގނެިވެގނ . ސ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

 

 ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ  

 ޝަފީޤ .هللا ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ވެލިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ޢަބ ދ 

 

 ޝަފީޤ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : هللا ވެލިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ޢަބ ދ 

 .ދ ކ ރަނ ތާއީ ފ ރިހަމައަށ  ޅ ަގނޑ އަ ަގރާރަށ  މި! އާދެ ؛ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ހ ށަހެޅިފައި މި ވާ ަގރާރ  

 ޝ ކ ރ   އަޅ ަގނޑ  ެމނ ބަރަށ  ިއއ ޒަތ ތެރި ދާއިރާެގ ނޮޅިަވރަމ  ޓަކައި ކަމަށ  ހ ށަހަޅ އ ވައިދެއ ވި ަގރާރެއ  މިފަދަ އަދި

 ރޯލ ވާނެ  ފައިސާ ލިބޭ މި ދާއިރާައށ  ޓޫރިޒަމ ގެ  ،ނިޒާމެއ  ރޯލ ވާނެ ތެރޭަގއި  ެގސިސ ޓަމ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ   .އަދާކ ރަނ 

 މި ވާހަކަ މި .ވަނީ މި ެގނ ނަވާފައި ކަމަށ ސަމާލ   ެއކަނ  ،ވަމ ނ ދާތީ  ެގއ ލ މެއ   ބޮޑ  ދައ ލަތަށ   ނެތި ނިޒާމެއ 

 ގ ޅިފަިއވާ  މިކަމާ ވެސ  ދަތިތައ  ހ ރި ލިބ މ ގައި ފައިސާ ބޭރ   .ދައ ކަވާ ޮގތ ޮގތަށ  އެކި މެނ ބަރ ނ  އެކި މަޖިލީހ ގައި

 ެގއ ލ ނ ތަކެއ   ދައ ލަތަށ   ،އ ލ ނ ވެ މި ދަނީހަ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އަދިވެސ  މި މައ ސަލަ  ފާހަަގކ ރައ ވާ މެނ ބަރ ނ  ކަމަށ 

 ޓޫރިޒަމ  ޮގތ ަގއި ަގބޫލ ކ ރާ އަޅ ަގނޑ   .ވިޔަފާރިވެރިނ ނަށ  ވަނީ މި ފައިދާ މިކަމ ެގ  ކަމ ެގ ސަބަބ ނ .ވަމ ނ  މި ދަނީ މި

 އޮނ ނަ  މި މެދ  ފ ނ ނާމ ވައ ޒަ ޮގތެއ ަގއި ޚާއ ސަ  .ފ ސާ ބޭއިނ  ނަނީއޮނ  މި އަދިވެސ  ބޮޑަށ   ވަރަށ   ދާއިރާަގއި

 .ކަެމއ  ހ ރިހާ ޮގތަށ  ފަހިވާ މީހ ނ ނަށ  އެ   ނީއޮނ ނަ މި ވެރިނ ނަށ  ހިނ ަގވާ  ރިސޯޓ ތައ  ދާއިރާގެ  ޓޫރިޒަމ   ،ފ ސާބޭއިނ 

 ކަނ ކ ރ މ ެގ ޮގތަކަށ  ބޭނ ނ ވާ ޅ ނ ބޭފ  އެ  އޮތަސ  ެއއ ޗެއ  ކޮނ މެ ަގވާއިދ ގައި ،ޮއތަސ  އެއ ޗެއ  ކޮނ މެ ާގނޫނ ަގއި

 ދިވެހިނ  އަދަދަކަށ  ަވކި ބައ ލަވާ އެބަ މިނިސ ޓ ރީނ  ޓޫރިޒަމ   .ފެނ ނަނީ މި ތަނ  އޮނ ނަ ދީފައި  ބާރ  އިއިޚ ތިޔާރާ

ެއހެނ ނަމަވެސ އަދަދަކަށ  ވަކި ނީވެތިބެ ބިދޭސީނ ނަށ  .ނީޖެހެތިބެނ  ެގނ ނަވަރ ނ    ،.  ބިދޭސީނ   ރިސޯޓ ތަކަށ   ހަމަ 

ފ ނ ެގ ޢާއިލާެގ މީހ ނ ެގ ފަރާތ ނ  އެ ޝަކ ވާ އެ މ ަވއ ޒަ  . ލިބޭ ޝަކ ވާ އެ ފަރާތ ނ  ފ ނ ެގމ ަވއ ޒަ ދިވެހި  ނީ.ެގނ ނަ

 ަގާވއިދ ެގ ެއބަ އޮތ  ބިދޭސީނ ނަށ  ނ ކ ރެޭވނެ ވިޔަފާރިތައ  ކަނޑަައޅާފަ.  ،ާގނޫނ ަގއި  އ ލެއ  ނެތ .ހަލިބޭ. އެކަމަކ  އަނ ނަ  

 ހ ރި އެބަ ވިޔަފާރިތައ  ކ ރެޭވނެ ބިދޭސީނ ނަށ  ިވޔަފާރިތަކާއި ނ ކ ރެވޭނެ ނ ނަށ ބިދޭސީ ވެސ  ދާއިރާގައި ޓޫރިޒަމ 

 އަބަދ ެވސ   އަޅ ަގނޑ   ކ  ނެތ .ޔަކަނ ކަނ  ެވސ  ބެލޭނެ ނިޒާމެއ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ތެރެ  އެހެނ ނަމަވެސ ، އެ . ކަނޑައަޅާފަ

 މި ނޫނޭ މަދ ވެެގނެއ  ލ ތަކާސޫ އ  ،އިދާއި ަގވާ  ،ާގނޫނާއި  ރާއ ޖޭަގއި  މި،  ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި ެއއ ވާހަކަ ފާހަަގކ ރާ

 ޚިލާފ ވީމާ ަގާވއިދާ ،ޚިލާފ ވީމާ ާގނޫނާ  .ނެތީ ޮގތެކޭ މޮނިޓަރކ ރެވޭނެ މިނ ވަރ  ޢަމަލ ކ ރަމ ނ ދާ އެއަށ   .އ ޅެނީ
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 .ނޫނ  އެބަ ހ ރިާގ.  ނ ފެނ ނަނީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ތަނޭ ައޅާފިޔަވަޅ    .ނެތީ ތެރޭގައި އަޅ ަގނޑ މެނ  ޮގތެކޭ އެޅޭނެފިޔަވަޅ  

 ތަކ ރާރ ވަމ ނ ދާ މަނ ޒަރ .   ތައ ކަނ  މި  ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ހަމަ މި ފެނ ނަނީ، އެހެނ ނަމަވެސ  ަގާވއިދ  އެބަ ހ ރި.

އޭނަެގ    ،އާދަިއެގ ވިޔަފާރިވެރިއަކ  ޓެކ ސ  ނ ދެއ ކީަމ އޭނަ ޖޫރިމަނާކ ރޭ ؛ޮގތ ނ  ދަނ ނަވާ ނަމަ، ޓެކ ސ   ެގމިސާލެއ 

ބައެއ  ބޭފ ޅ ނ ، ެއ   ޓޫރިޒަމ  ދާިއރާގައި  ،އެހެނ ނަމަވެސ  ކ ރޭ.ޭއނަެގ ެއކައ ނ ޓ  ފ ރީޒ  ، ރޭ ވިޔަފާރި ހ އ ދަ ބާޠިލ ކ 

ޓީ.ޖީ.އެސ .ޓީެގ   ،ޖެހޭ ފައިސާ ނ ދެއ ކިޔަސ ބިމ  ކ ލީެގ ޮގތ ަގއި ދައ ލަތައ  ދައ ކަނ  ،ޖެހޭބޭފ ޅ ނ ެގ ރިސޯޓ ނ  ދައ ކަނ 

. ކ ރެވޭނެ  އެ ބޭފ ޅ ނ ނާ މެދ  އެޅޭނެ ފިޔަަވޅެއ  ވެސ  ނޯވޭ ސ  ޖެހޭ ފައިސާ ނ ދެއ ކިޔަޮގތ ަގއި ދައ ލަތަށ  ދައ ކަނ 

އެހެނ ނަމަވެސ ، އާދައިެގ  .ނޯވޭ ވެސ  ޮގތެއ  ބާޠިލ ކ ރެވޭނެ ލައިސަނ ސ  ރިސޯޓ  ބޭފ ޅ ނ ެގ އެ  .ކަމެއ  ެވސ  ނޯވޭ

އެހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ   އިނ ތިހާއަށ .ފިހާރަ ހިނ ާގ އެނ މެ އާދަިއެގ ވިޔަފާރިވެރިޔާއަށ  ައދަބ  އެބަ ލިބޭ ހަމަ  ކަނ މަތީ

 ޮގތެއ ަގިއ  ޞަޚާއ   ؛ފ ސާ ޮގތެއ ަގއި ކ ދި ވިޔަފާރިތަކަށ  މި އޮނ ނަ ބޭިއނ ޞަޚާއ  ދެކޭ ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ތެރޭގައި

 ަގނޑ  އަޅ   ދައ ކާއިރ  ވާހަކަ ޓޫރިޒަމ ެގ  ލަނ .ކަނ ކަނ  އެބަ ޖެހޭ ނައ ތާ މި ،ފ ސާފ ނ ނަށ  މި އޮނ ނަ ބޭއިނ މ ވައ ޒަ

ނ   ޔަީގނ  ހަމަ  .ވެފަ  ޒަމާނެއ  އެތައ  ދޫކޮށ ފައި  ރަށ ރަށ  ހަދަނ  ރިސޯޓ    ހ ރި އެބަ  ރިސޯޓ ތައ  ،އަނ ނަނީ ހަނދާނަށ 

. ރަށ  އޮތ  ޮގތަށ  އެބަ އޮތ   .. އެހެނ ނަމަވެސ ، ރިސޯޓެއ  ނ ހެދޭވެފަ  އަހަރ  ތިރީހަކަށ  ިވއ ސަކަށ  ހ ރި އެބަ ވެސ 

 ދައ ލަތަށ   ރަށ  މި އޮނ ނަނީ.އެ  . ހަމަ އެ މީހެއ ެގ ނަމ ަގއި  ނެތ  ވެސ   ޮގތެއ   އަތ ލެޭވނެ ރަށ  އެ  ފަރާތ ނ  އެ

 ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދިރިއ ޅޭ އ ދެއ ގައިހަސަރަ ، އެފ ނ ނަށ މ ަވއ ޒަ ހަދައިެގނ  ރަށެއ  އެ އަދި  . ނ ލިބޭ އާމ ދަނީއެއ  ޖެހޭލިބެނ 

ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ކ ރ  ޮގތެއ ަގއި  ވަޅެއ  ވެސ  ނެތ .އެހެނ ނަމަވެސ ، އެޅޭނެ ފިޔަ.  ނ ލިބޭ އެއ ވެސ  ވަޒީފާ ހޭޖެލިބެނ 

ވާހަކަ ަގރާރަށ   މި  މި  ، ދައ ކަމ ނ ދަނ ނަވާނީ  ދާއިރާަގިއ  ބޭއިނ  ޓޫރިޒަމ   ޖެހެސާއޮތ   ެއބަ  އަދި   .ލަނ ނައ ތާ  އޭފ  

ފައިސާ ކ ރެވޭނެ  ރޯލ   ރާއ ޖޭެގ ބޭނ ކ ތަކ ެގ ނިޒާމ ެގ ތެރެއިނ  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  ޓޫރިޒަމ  ދާިއރާއިނ  މި ވަނ ނަމ ނ ދާ 

. ދެއ ިވ  އޭމިކަމ ެގ ފައިދާ ދިވެހިނ ނަށާއި ދިވެހި ދައ ލަތަކަށ  ލިބެނ  އެބަ ޖެހެ  .އޭޮގތަކަށ  މި ބަދަލ ެވެގނ  ދާނ ޖެހެ

 ފ ރ ޞަތ  ވަރަށ  ބޮޑ  ޝ ކ ރިއ ޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ރ ވަނީ މަތިވެރި ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 ޙަސަނ  ޒަރީރަށ . މަތިވެރި ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .

 

 މަތިވެރި ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޒަރީރ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 
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 ތެރޭަގއި ެގނިޒާމ  ފައިނޭނ ސިނ ގ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އާމ ދަނީ ލިބޭ ނ ސެކ ޓަރ  ރިޒަމ ޓޫ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

 ބެހޭ  ަގރާރާ ހ ށަހެޅެމ ނ ދާ މަޖިލީހަށ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މި ،މިކޮޅަށ  ޓަކައި އިމ ކ ރ މަށ ގާ  އޮނިަގނޑެއ  ާގނޫނީ ކ ރެވޭނެރޯލ 

ހ ރީ އިއ ޒަތ ތެރި   އި މިމި ަގރާރ ަގ .ލަނ ދަނ ނަވާ އެއ ޗެއ  ކ ޑަ ބޭނ ނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ،ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި ޮގތ ނ 

މި ަގރާރ  ހ ށަހެޅި ފަރާތ     ، ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ފެނ ނަނީ  ، ހަމަ ރަނަގޅ  ކަނ ތައ ތައ . އެހެނ ނަމަވެސ   ،ރައީސ 

ައޔަނ ދިނ މަށ  ޓަކައި މަގ ަމއ ޗަށ  ނ ކ މެ   ؛ރިސ ޓ ނ  މި ޤައ މަށ  އަޔަނ ދިނ މަށ  ޓަކައި ކ ރަމ ނ ފ ރަތަމަ ޓޫ ވެސ 

ހެޔޮ    ،ކ ރާ ތަނ . އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ މަގ މަތީަގއި މ ޒާހަރާ  ށ އެނ މެ ިގނައިނ  ފަތ ރ ވެރިނ  އަނ ނަ ޤައ މާ ދެކޮޅަ

ފަތ ރ ވެރިނ  މި ޤައ މަށ   ،ރިސ ޓ ނ ފ ރަތަމަ އާމ ދަނީއެއ  މި ލިބެނީ ޓޫ ،ނިޔަތެއ ަގއި މިފަދަ ަގރާރެއ  ހ ށަހެޅިއިރ ަގއި 

 ަގނ ނަ  ފަތ ރ ވެރިނ  ިގނައިނ  އެނ މެ މަގ މަތީގައި ނީހ ނ ނަ މި ދ ވަހ  އަނެއ  ފަރާތ  ހ ށަހެޅި ަގރާރ   ެގނ .ސ  އައި

ިވސ ނ ނ ެގނ . "އައ ޓ  ނ ޑިއާއި"  ދެކޮޅަށ  ޤައ މާ ތެރެއިނ   ސިސ ޓަމެއ ެގ  ފައިނޭނ ޝަލ   މިއީ   ގ ޅޭއެހެނ ވީމާ، 

ބަ އަރާ. އެ ޢަމަލ ތައ  މި ފެނ ނަނީ  ނޫނީ އެހެނ  ކޮނ މެވެސ  ވިސ ނ މެއ  ބާއޭ ހިތަށ  ވެސ  އެ  ،ވިސ ނ މެއ  ބާއޭ 

މި އަހަރ ެގ އޮަގސ ޓ  މަހ ެގ ނިޔަލަށ  މި ރާއ ޖެއަށ  އެނ މެ ިގނަ ފަތ ރ ވެރިނ  އައީ ؛ އެޮގތަށ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ނ   ފ ޅާކޮށ  ވަރ ަގދަކ ރަ  ރރިޒަމ  ސެކ ޓަޓޫ. އިނ ޑިާއއިނ . ެއއ ލައ ކަ ފަނ ސާސ  ފަސ  ހާސ  ފަތ ރ ވެރިނ  އަތ ެވއ ޖެ

. އިނ ޑިއާ ައއ ޓ  ގޮވަނ  ދިދަ ހިފައިެގނ   ގައިަގރާރ  ހ ށަހަޅާ ފަރާތ  މި އޮނ ނަނީ މަގ މަތީ  ،އެ ވާހަކަ ދައ ކާއިރ ަގއި 

ނޫނ ތޯ ފ ރަތަމަ މި އިނ ޑަސ ޓ ރީއަށ  ފަިއސާ ވަނ ނާނީ ވެސ . ވަދެެގނ   ސ ެގނ ފަތ ރ ވެރިނ  މި ތަނަށ  އައި އެހެނ ވީމާ،

ފަހ ނ ތާ ދެނ  ފަ  އޭެގ  ބަހައ ޓަނ  އަދި  ލިބޭ  ބޭނ ކ ަގއި  ތެރެއިނ  ރާއ ޖެއަށ   އިސާތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެ ނިޒާމެއ ެގ 

  ށ ރަކާތ ތަކެއ  އަމިއ ލައަހަ  ބަނ ދ ވާނެ ހ ރިހާ ތެރޭ ރޯލ ކ ރެޭވނީ ވެސ . އެހެނ ވީމާ، މި މަގ  ފ ރަތަމަ    ެގއިޤ ތިޞާދ 

 ދެނ . އ ފެދޭެގނ  މި ވާހަކަދެއ ކީމަ އަޅ ަގނޑ ެގ ހިތ ަގިއ އެބަ ސ ވާލ  އަނެއ ކާ މި ތަނަށ  ަގރާރ  ހ ށަހަޅައި ، ދައ ކަމ ނ 

 ބައިވަރ   އެހެނ  ދެނ  އި،ސަފީރާ ޤައ މ ެގ އަނ ނަ ފަތ ރ ވެރިނ  ިގނައިނ  އެނ މެ ދ ަވހ އިހަކަށ  ދިޔައީފެނިެގނ  މި

 ބޮޑެތި އި،ޖަހައި  ަގއިގަ ެގ  އަނެއ ބަެއއ   ބަޔަކ   އެއ  ދިދައިނ  ޮގސ  ޮގތަށ  ދިޔަ ހަމަ ތިއ ބާ  ދަނޑ މަތީގައި ސަފީރ ނ ތައ 

 ހ އ ނެވީ  ވެސ  ތަނ ގައި އެ  .ކަމެއ  ނ ބެދ  ލަދެއ ަގއި ބޮޑ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވެސ  ކ ރިމަތީ ދ ނިޔޭެގ ދެނ  .މާރާމާރީއެއ 

 ތެރެއަށ   ދ ެގއިޤ ޞާ ސެކ ޓަރ ރިޒަމ ޓޫ ،ވިދާޅ ވަނީ މި އެކަމަކ    .ސަފީރ  ޤައ މ ެގ އަނ ނަ ފަތ ރ ވެރިނ  ިގނަ އެނ މެ

 މަސ ލަހަތ  ޙަލ ސ  ނޫނ ތޯއޭ ތަނަވަސ ކޮށ ދީެގނ   މަގެއ  އާދެވޭނެ  ފަތ ރ ވެރިނ  ،ސ ާވލަކީ އަޅ ަގނޑ ެގ  .ނ ވައ ދަ

. ެގނެވޭނީ ފަތ ރ ވެރިނ  ތަނަށ  މި ނޫނ ތޯއޭ ކަށަވަރ ވެެގނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޤައ މ ތަކ ެގ އެ  ޤައ މެއ ކަނ  އޮތ  ގާއިމ ވެފައި

ހ ށަހަޅަިއެގއެހެނ ވީމާ ަގރާރ ތައ   މި  ޖެހޭ  ޢަމަލ ތައ  ވެސ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ެއޮގތަށ    ވަކާލާތ ކ ރާއިރ ގައި  ނ ، 

 ، ނިޒާމ ެގ ތެރެއަށ މި   ،އަޅ ަގނޑ  ކ ރިނ  ބ ނިހެނ   !ރަނަގޅ  ވާހަކަެއއ ؛ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ކ ރެިވެގނ ދާނ .ބަހައ ޓަނ 
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ރިޒަމ  ސެކ ޓަރއިނ  ވަނ ނަ  ބޮޑަށ  ޓޫ   ވ ރެ ނ ގ ނިޒާމ ެގ ތެރެއަށ  މިހާރަށ ކޮށ  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  ފައިނޭނ ސިޞަޚާއ 

ޑޮލަރ  އެހެނި  ފައިސާ،  ވެސ     ހެނ އަދި  ފައިސާ  ތެރެއަށ  ބޭ ބޭރ   އޮނިަގނޑ ެގ  ާގނޫނީ  ތެރެއަށ   ނިޒާމ ެގ  ނ ކިނ ގ 

 ، ދެނ  ައޅ ަގނޑ ެގ އ ފެދޭ ސ ވާލަކީ ،އެހެނ ނަމަވެސ   ނ .ބަދަލ ތައ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ެގނ ނަނ  އެބަ ޖެހޭ. ަގބޫލ ކ ރަ 

ކޮިވޑ ެގ ހާލަތާ ގ ޅިެގނ  ޙަޤީޤަތ ަގއި އިނ ވެސ ޓަރ ނ  ެގނ ނަނ     ،އެހެނ  މި ދެނ ނެވީ ؟މިއީ އެނ މެ ރަނަގޅ  ވަގ ތ ތޯއޭ

 ޭއެގ އަނެއ ކާ  އ ނދަޫގވެފައި އޮތ  ދ ވަސ ވަރެއ .އީ  ހަމަ ދ ނިޔޭެގ ހ ރިހާ ޤައ މެއ ަގއި ެވސ  މި  ،ވަކި ރާއ ޖެައކަށ  ނޫނ 

 ފެށިެގނ    .ކ ރިއަށ  ބާރަށ  އަދިވެސ   ދަނީ އެ ހަނގ ރާމަ ޔޫކ ރެއިނ  -ރަޝިޔާ ؛ހަނގ ރާމަ ޔޫކ ރެއިނ  ،ސަބަބަކީ  އަނެއ 

. ދ ނިޔެ ަގބޫލ ކ ރީ ވަރަށ  އަވަހަށ  އެ ހަނގ ރާމަ ނިމޭނެ ކަމަށ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ދިޔައީ މި  ވެެގނ  މަހެއ  އެތައ  މިހާރ 

ދަނީ މައ ޗަށ . އަނެއ ކާ ޔޫރަޕ ެގ އިނ ފ ލޭޝަނ  ދަނީ  އިނ ޓ ރަސ ޓ  ރޭޓ ތައ  ޔޫރަޕ ެގ  އެހެނ ނަކ ނ  ނޫނ  އެ ދަނީ.

ަގއި ޙަޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އިނ ވެސ ޓަރ ނ ތައ   އ ައގ ތައ  ވަނީ ބޮޑ  އެހެނ ވީމާ، މިފަދަ ހާލަތެެގ  މައ ޗަށ . ތަކެތީ 

އަދި ލަނ ކާެގ ހާލަތ     ،ތ ނ  ލަނ ކާ މިއަދ  އޮތ  ހާލަތ ނ ެއހެނ ނަމަވެސ ، ކަނ ދިމާކ ރި ޮގ ެގނ ނަނ  އެބަ އ ނދަގޫވޭ.

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ،ކަށ  ނޭޅޭތީ، މި ޤައ މަށ  ފަތ ރ ވެރިނ  މި ދ ވަސ ކޮޅ  އެބަ އާދޭ ރަނަގޅަށ . އެހެނ ނަމަވެސ ޔަހަމަ

ޙަޤީޤަތަކީަގބޫލ ކ ރަނ  ފަތ ރ   ،ޖެހޭ  އަނ ނަ  ރާއ ޖެ  މި  ެއޅޭއިރަށ   ހަމައަކަށ   އަނެއ ކާ  މަދ ވެެގނ ދާނެ.  ލަނ ކާ  ވެރިނ  

ޖެހިފަިއ  ކ ރަނ އިނ ެވސ ޓަރ ނ  ެގނ ނަނ  ައޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތ   ،އެހެނ ވީމާ، އިނ ެވސ ޓަރ ނ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ހޯދަނ 

އަޅ ަގނޑ ެމނ  ާގނޫނ ތައ  ބައ ޓަނ ކ ރަނ    ދަތިވާނެ ޮގތަކަށ    ށ ،އިނ ެވސ ޓަރ ނ  ނާނ ނާނެ ކަހަލަ ޮގތަ  އޮތ  ަވގ ތ ގައި

މި ަގރާރ ގައިއެ ަވގ ތެއ  ނޫނ  މިއަކީ. އެހެނ ނަމަވެސ ،  ބ ނެފައި ހ ރި މައިަގނޑ     ޖ މ ލަކޮށ   ،ހ ރި ނ މެ ރަނަގޅ  

ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ދެނ  އަޅ ަގނޑ     . އެހެނ ނަމަވެސ ، މިީއ އެ ަވގ ތެއ  ނޫނޭނ ދ ކ ރަކަނ ތަކަށ  އަޅ ަގނޑަށ  ތާއީ

ބޭނ ނ ވާ ނ ކ ތާއަ ދ ށިނ   ، ކީފާހަަގކޮށ ލަނ   ބޮޑ    ައޅ ަގނޑ މެނ   އެނ މެ  ހަމަ އިޤ ތިޞާދީ  ވިދާޅ ވާ  އެ  ބޭފ ޅ ނ   އެ 

 އެ ބޭފ ޅ ނ  އެ ރިސޯޓ  ހިނ ަގހިނ ާގ  ،ހިނ ިގ ހިލ ޓަނ   ނ ކ ނ ފ ނ ޏަކ  ދ ނިޔޭެގ މަޝ ހޫރ  ؛އިރ ފ ށި މާހިރ ެގ ވެރިކަމ ަގއި

 . ނ ބޭރ ވާ ަވގ ތ ނ  އެނ ީގ ށ  މެނޭޖަރަ ދިވެހި ފ ލ ހ ނ ނާއި ސިފައިނ . ލީވާ ފަތިސ  ނަމާދ  ބަނ ީގެގ ވަގ ތަށ  ަވއ ޓާއ  އޮ

އިޤ ތިޞާދީ    ،އިޤ ތިޞާދީ ޮގތ ނ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ބޮޑ  އިނ ޑަސ ޓ ރީއަށ   ؟މިއީތޯ ަގޑިއިރ . 24ދެއ ވީ   .ނ ބޭރ ވާ ވަގ ތ ނ 

ހ ރެ، ޚިލާފަށ  މާހިރަކަށ ވެ  ާގނޫނ ތަކާ  ދ ނިޔޭެގ  ާގނޫނ ތަކާއި  ރާއ ޖޭެގ  ހިނ ަގމ ނ ރިސޯޓ  މި  ފަރާތ   ފަތިސ   ދިޔަ 

އެ ބޭފ ޅ ނ  ސިނ ަގޕޫރ ެގ   ، އަނެއ ކާ މީެގ ހެއ ވާ ތަނ ކޮޅަކީ ؟މިއީ ފޭރ  ަގތ މެއ  ނޫނ ތޯ ވަގ ތ ަގއި އަރައި ބޭރ ކޮށ ލީ.

  . މި ތަނަށ  އަނެއ ކާ ެއ ބޭފ ޅ ނ ެގ ކޯޓ ެގ ނިޒާމ ެގ ތެރެއަށ  ަވއ ދާލަިއެގނ ިއެގނ  އ ޅ ނީލަ   ބިޓ ރޭޝަނަށ  މައ ސަލައާ

 ؟ތޯމޮޅ  ކިހާ  އަނެއ ކާ ހ ކ ނ ކޮށ ލައިފި. އަނެއ ކާ ެއ މީހ ނ ެގ އަތ ނ  މި މީހ ނ ނަށ  ލާރި ދޭނ .  އ ހެނ ފަޓާސ  ބަރިއެ

 ، ސ ވާލަކީ އަޅ ަގނޑ ެގ ރަނަގޅ ނ ކޮށ  ހާލަތ ގައި އޮތ  ރާއ ޖޭަގއި  ނިޒާމެއ  ޝަރ ޢީ މިފަދަ  މިފަދަ އެހެނ ވީމާ ދެނ 



2220 ސެޕ ޓެނ ބަރ  7              ޖަލ ސާ                       ވަނަ   10ދައ ރ ގެ ވަނަ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

 

43 

 

 

 ނިޒާމ ގެ  ބޭނ ކިނ ގ  ެގއަޅ ަގނޑ މެނ  ފައިސާ އިނ ވެސ ޓަރ ނ ެގ އަނ ނަ ރާއ ޖެ މި   އިނ ވެސ ޓަރ ނ ނަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ 

؟ ކ ރެވިދާނެތޯއިމ ޕިލިމަނ ޓ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އަށ މި ހެދިެގނ  ާގނޫނެއ  ލާޒިމ ކ ރާ،  މަޖ ބޫރ ކ ރާ ބަހައ ޓަށ   ތެރޭގައި

އ ފެދޭ. އެބަ  ސ ވާލ    ރަނަގޅ ކޮށ ފައި .  ރަނަގޅ ކ ރަނ  ނިޒާމ  ޝަރ ޢީ ޖެހޭ އެބަ ފ ރަތަމަ ައޅ ަގނޑ މެނ   އެ 

 ، ދައ ކާފައި ކ ރެވޭކަނ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ޮގތ ނ  ޢަމަލީ ދީފައި  .ދޭނ   ކަށަވަރ ކަނ  ޖެހޭ އެބަ އިނ ވެސ ޓަރ ނ ނަށ 

. ނ ޖެހޭނީމަސައ ކަތ ކ ރަ ހިފަހައ ޓަނ  ޤައ މ ަގއި މި ފަިއސާ އިނ ވެސ ޓަރ ނ ެގ އަޅ ަގނޑ މެނ  ދެނ  ފަހ ަގއިއޭެގ

ވާނީ މަދ . މިއަދ   ނ ވާނެ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ޤައ މަށ  އަނ ނަ އިނ ވެސ ޓަރ ނ  މި ކަމެއ ، ނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ނޫއެހެނ 

ޖެހިފައިާވ އަޅ ަގނޑ މެނ  އިނ ެވސ ޓަރ ނ  ެގނ ނަނ   ،ދ ނިޔަށ  ދިމާވެފައި އޮތ  އިޤ ތިޞާދީ ހާލަތ ަގއި   ،ކ ރިނ  ބ ނިހެނ 

ފައި އޮތ  ހާލަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ޖެހޭނީ ލ ިއތަކެއ  ދޭނ . މިއީ ވިޔަފާރި  ޖެހިވެރިކަށ  ބޮޑ ކ ރަނ ޤ  އ ޝަ  ،ހާލަތ ގައި

 އެނ މެނ  ވެސ  ކ ރާ ޮގތ . ޝ ކ ރިއ ޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ކަނޑައިލަނީ ސަިއެގ ވަގ ތަށ . އަޅ ަގނޑ މެނ  އެނބ ރި ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި މެދ 

 ަގއި.  11:00ބައ ދަލ ވާނީ 

 

 { އަށ  11:02އިނ   10:31 }ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅ :

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

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ހާރ  މި. ފަށަނީ މި އަޅ ަގނޑ  މަށ ޔ ެގނ ދި ކ ރިއަށ  ޖަލ ސާ ެގމަޖިލީހ  ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅަށ ފަހ   ެގއިނ ޓަވަލ  `.  

ދަނީ މި  ބަހ ސ ކ ރަމ ނ   މެނ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާިއރާެގ  ޢަބ ދ ނޮޅިވަރަމ   ނަޝީދ   މ ޙައ މަދ   هللا ބަރ  

ދާ ޮގތެއ ަގއި ރާއ ޖޭަގއި ބެހެއ ޓ މަށ   ެގނ އިނ  ރާއ ޖެއަށ  ލިބޭ އާމ ދަނީ އަބަދަށ  ދެމިޢާހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ ޓޫރިޒަމ ެގ ޒަރީ

  ހ ށަހަޅާފައިވާ ަގރާރ ެގ ބަހ ސ . މި ަވގ ތ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި   އިލައިޓަކައި ެގނ ނަނ ޖެހޭ ބަދަލ  ެގނައ މަށ  ޮގވަ 

 އަރ ވަނީ ކެނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިނަށ .

 

 ކެނ ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 
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ސިނާ ދާއިރާެގ  ޓޫރިޒަމ   އާދެ!  ރަީއސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ފައިސާ  ޢަޝ ކ ރިއ ޔާ  ބޭރ   ލިބެމ ނ ދާ  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ   ތ ނ  

  ކަނ ނ ވަތަ އެ ،  ހެދ މަކީ  އ ޮގތެއަދި އެ ފަިއސާ ރާއ ޖޭަގއި ހިފެހެއ ޓޭނެ  ިއ،  ވި ޮގތެއ ަގއި ރާއ ޖޭަގއި ބަހައ ޓަދެމެހެއ ޓެނި

ކ ރަނ ޖެހޭނެ ކަމެއ  ކަމ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ވެސ  ަގބޫލ ކ ރަނ .    އިކަާމ މެދ  ފ ނ ކޮށ  ވިސ ނަކ ރ މަކީ އަޅ ަގނޑ މެނ  އެ 

 ކ ރ މަށ  ޓަކައި ބޭނ ނ ކ ރަނ ޖެހޭނެ އ ސޫލ ތަކަކީ  ކަނ އެ   ،ކ ރާނެ ވަގ ތާއި  ކަނ އެ   ،ކ ރާނެ ޮގތާއި  ކަނ އެ   ،އެހެނ ނަމަވެސ 

ރައީސ އެީއ،   އިއ ޒަތ ތެރި  ހަނދާނ ކ ރަނ ޖެހޭ.  މިއަދ   އަޅ ަގނޑ ެމނ   ޙަޤީޤަތަކީ؛ ކޮބަިއކަނ    ، ަގބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭ 

ތަކަކީ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ހ ރިހާ އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ   ޓޫރިޒަމ  ދާިއރާަގއި ކ ރެވޭ  ،ިވޔަސ  ނ ވިޔަސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެ ކަމާ ަގބޫލ 

ރިސ ޓ  ރިސޯޓެއ  ހެދ މަށ   ކ ރާ އިނ ެވސ ޓ މަނ ޓ . ރާއ ޖެއަކ  ނެތ  ޓޫ  ބޭރ ނ ، ބޭރ ެގ ބޭނ ކ ތަކ ނ  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ 

 އެނ މެ ފ ރަތަމަ ކަމަކަށ   ދޫކ ރެވޭ ފަދަ ޤާބިލ ކަނ  ހ ރި ބޭނ ކ ތަކެއ  ދިވެހިރާއ ޖެައކ .ލޯނ   ޓަކައި ބޭނ ނ ވާ ފައިސާ ނ ވަތަ 

ބޭރ ެގ ޓޫ އިނ ވެސ ޓ ކ ރަނީ  ބޭރ ނ .  އަނ ނަނީ  މި  އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ   ބޭނ ނ ވާ  ޓަކައި  ހެދ މަށ   ރިސޯޓެއ   ރިސ ޓ  

ދެނ  ބޭނ ކަކ ނ .  ބޭރ ެގ  އަނ ނަނީ  އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ   ޮގތަކީ  މި  ފަރާތ ތަކ ނ ،  ޓަކަިއ    ، ވާ  ހެދ މަށ   ރިސޯޓެއ   ެއ 

ނ ސ ޓ ރަކ ޝަނ  މެޓީރިއަލ  ކަމަށ  ވިޔަސ  އަދި އެހެނިހެނ  މެޓީރިއަލ  ކަމަށ  ވިޔަސ ، ެއ  ކޮ  ،ބޭނ ނ ކ ރާ ސާމާނ 

ހ ރިހާ ސާމާނެއ  ވެސ  އަނެއ ކާ ެގނ ނަނ ޖެހެނީ ހަމަ ބޭރ ނ . އެހެނ ވީމާ، ރާއ ޖޭަގއި ިމ ފައިސާ އެނބ ރޭނެ ޮގތެއ   

މިހިރަމިހިރަ    ،އ ކާއިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނަނ ޖެހޭއޮތ ތޯ، ރާއ ޖޭގައި މި ފައިސާ ހިފެހެއ ޓޭނެ ޮގތަކާ މެދ  ވާހަކަދަ

ރާއ ޖޭަގއި   ފައިސާ  މި  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ   ބަދަލ ނ ކޮށެއ   ހަމަ ކަނ ތައ ތައ   އ ނދަޫގވާނެ.  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ބަހައ ޓަނ  

އެ    ،ހޭ. ރިސޯޓެއ  ހެދ މަށ ފަހ ޖެ  ރިސޯޓެއ  ހެދ މަށ ފަހ  ދެނ ވާ ޮގތަށ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބަލަނ  އެބަ  ،އިތ ރ ނ އޭގެ 

އަށ ވ ރެ ިގނަ މީހ ނ ނަކީ ބޭރ  މީހ ނ . އަނެއ ކާ އެ ފައިސާ ވެސ  އެ ދަނީ   60%ރިސޯޓ ަގއި މަސައ ކަތ ކ ރާ މީހ ނ ެގ  

އަށ ވ ރެ    90% ޓޮޕ  މެނޭޖ މަނ ޓ ެގ ބޮޑ  އަދަދެއ ، ާގތ ަގނޑަކަށ    ؛މެނޭޖ މަނ ޓ ެގ،  ބޭރަށ . އަދި މަސައ ކަތ ކ ރާ މީހ ނ ެގ

ވެސ  ބޮޑ  އެއ ޗެއ     ދޭ މ ސާރައިެގ  އެ ތަނ ނ  މަސައ ކަތ ކ ރާ މީހ ނ ނަށ   ،މީހ ނ . އެޭގ މާނައަކީިގނަ މީހ ނ ނަކީ ބޭރ 

ނޫނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެ ތަނ ަގއި ބޭނ ނ ކ ރާ ކާނާެގ ބާވަތ ތައ ،    މި ދަނީ ބޭރަށޭ. އަދި މި ވަރަކ ނ  ނިމެނީކީ

ތަނ ަގއި    ބ އިނ ތަކ ގެ  އެ  ެއއ ޗެއ .  ެއއ ެވސ   އ ފައ ދާ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ނެތ   ެއއ ޗެއ   އެއ ވެސ   ިމިއނ   ބާވަތ ތައ ، 

ޗަށ  ދަނ ދެނ ، އެ ތަނ ަގއި ކައ ކާ ސ ޕެެގޓީއަށ  ދަނ ދެނ ، ހަނޑޫކޮޅަށ   ތ ޗަށ  ދަނ ދެނ ، ފޭރ ފޮތ ފަޅޯފޮބޭނ ނ ކ ރާ  

ކެއިނ ބ އިމަށ    ،ހ ރިހާ އާލާތަކާއި  ބޭރ ނ . އެ ތަނ ަގއި ބޭނ ނ ކ ރާ  ދަނ ދެނ ، މި ހ ރިހާ އެއ ޗެއ  ވެސ  މި ެގނ ނަނީ

ރާއ ޖޭެގ   އެހެނ ވީމާ،  ބޭރަށ .  ދަނީ  މި  އަނެއ ކާވެސ   ބޭރ ނ .  ެގނ ނަނީ  މި  ވެސ   ސާމާނެއ   ހ ރިހާ  ބޭނ ނ ކ ރާ 

އިތ ރ ނ ކޮށެއ  ޚާއ   ،އ ފެއ ދ ނ ތެރިކަނ   ބޭނ ނ ކ ޞަަވކިނ   ކެއ މަށ   ރާއ ޖޭަގއި  ކާބޯތަކެތީެގ  ،  ރާ ސާމާނ ކޮށ   ނ ވަތަ 

ނޯނ ނާނެ.  ޮގތެއ   އެއ ވެސ   ހިފެހެއ ޓޭނެ  ރާއ ޖޭަގއި  ފައިސާ  މި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ   ނ އ ފައ ދައެއ   ވައ ތަރ ތައ  
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ތ ަގއި  މި އ ފެދޭ ސ ވާލަކީ. ކ ރެވޭނެ ކަމެއ ެގ ޮގ  ނަށ ެއއީ ދެއ ތޯ ައޅ ަގނޑ މެނ ؟ ކޮނ ކަމެއ ތޯ  ކ ރެވޭނީ  އެހެނ ވީމާ، ދެނ 

މިހާރަށ  ވެސ  ދައ ލަތ ނ  ކ ރަމ ނ    މިހާރ ނ   ،އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ  ބޭނ ނ ވާ ދެތިނ  ކަމެއ  އެބަ އޮތ . ފ ރަތަމަ ކަމަކީ

 ލަނ ވީ. ކ ރ ނ  ދައ ލަތ ނ  ހ އ ޓާ ކޮށ  އާނ މ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ކ ރެވޭ ޒާތ ެގ ވިޔަފާރިތައ ޞަވަކިނ  ޚާއ ؛ އަނ ނަ ވިޔަފާރިތައ 

 ވިޔަފާރިއަށ   ރިޒަމ ޓޫ އެައކީަގއި  މާޔ ދި ފ ޅާވެެގނ  ތެރޭގައި އާނ މ ނ ގެ  ފ ރ ޞަތ ތައ  ވިޔަފާރީެގ ެގނ ދާނީވެ   ނަތީޖާއަކަށ 

 ،ޖެހޭ އަނެއ  ކަމަކީ ެއާއއެކ ަގިއ ކ ރަނ . ހަމަފަހިވެެގނ ދިޔ ނ  އިތ ރަށ  ދިވެހިނ ނަށ  ފ ރ ޞަތ ތައ  އޮތ  ވަނ މަށ  ވެސ 

ޖެހޭ ފައިސާ  ދޭނ  ރައ ޔިތ ނ  ލައ ވާ ނ ވަތަ ދިވެހި ކ ނ ފ ނިތައ  ލައ ވާ މަސައ ކަތ ކ ރ ވާފައިއާނ މ   ދައ ލަތ ެގ ފަރާތ ނ 

އެނ ެމ   ،ޮގސ އަށ  މަސ  ލަސ ވެެގނ   ،އެ މީހ ނ ެގ ގައިނ  ދާ ނ ހިކެނީސ  ބަރާބަރަށ  އެ ދިނ ނ . ހަ މަސ  ،ބަރާބަރަށ 

 ނިއ ޔާ ކޮރަޕ ޝަނ ެގ ޮގތ ަގއި ފައިސާދީެގނ  ނޫނ  ޮގތަކަށ ފަހ ނ  އެ ތަނ ެގ ތެރޭަގއި ހ ނ ނަ މީހަކަށ  ކަޓ ދީެގނ  ނޫ

މި އޮނ ނަ ޮގތ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ޖެހޭ ބަދަލ ކ ރަނ  އިނޭގތޯ. އެހެނ ވީމާ، ދިވެހި   ؛ދައ ލަތ ނ  އެ ފައިސާ ލިބޭނެ މަގ 

 ވަގ ތަށ  އެ ފަިއސާ ލިބޭނެ ަވގ ތ ނ    ،ކ ނ ފ ނ ޏެއ  ލައ ވާ ދައ ލަތ ނ  އެއ ވެސ  މަސައ ކަތެއ  ކ ރ ަވއިފި ކަމަކަށ  ވާނަމަ

އިނ ތިޒާމެއ  އެބަ ޖެހޭ ހަމަޖައ ސަނ . ޙަޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ކިޔާ ފައިނޭނ ޝަލ  ޑިސިޕ ލިނ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  

ޖެހޭ ފައިސާ އާނ މ  މީހ ނ ނަށ  ދޭނ    ،އެނ މެ ބޮޑަށ  ޯގސ ެވެގނ ދަނީ ދައ ލަތ ނ  މަސައ ކަތ ކ ރ ާވފައި ރައ ޔިތ ނ ނަށ 

މި  .ވ ނީމަނ ދެ ނ ދެވ ނީމަ  ފައިސާ  ޮގތަކީ  އެ  ކ ނ ފ ނިތައ    ދ ވަހަކ   ،ވާ  ދިވެހި  އެއ ކަލަ  ޖެހޭ  ކ ރިއަރ ވަނ ވެސ  

ކ ރިއަރައިެގނ  އެ މީހ ނ  ައތ ަގއި ފައިސާ ރޯލ ކ ރެިވެގނ     މިނ ވަރަކަށ  ކ ރިއެއ ނާރާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ެއ މީހ ނ ނަށ 

  ތަށ  އެ ފައިސާ އިނ ވެސ ޓ ކ ރ މަށ  ފ ރ ޞަތ  އޮނ ނާނީ. އަނެއ  ކަމެއ  ޮގތ ަގއި ޢަސިނާ  ރިޒަމ ެގދެއ ތޯ ދިވެހިނ ނަށ  ޓޫ

މިހާރ    ،ޖެހޭ ައނެއ  ކަެމއ ެގ ޮގތ ަގިއ ައޅ ަގނޑަށ  ފާހަަގކ ރެވެނީބޭރ  ފައިސާ ރާއ ޖޭަގއި ހިފެހެއ ޓ މަށ  ޓަކައި ކ ރަނ 

ެއބަ ނަނ   ވިޔަފާރީެގ  ެގސ ޓ ހައ ސ   ކިޔާ  މި  ބަދަލ ކ ރަނ އަޅ ަގނޑ މެނ   ޖެހޭ  ޓޫ  ،  ހޮޓެލ ސ    ށ .ރިޒަމަައއިލެނ ޑ  

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ އެނޭގ ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  މިހާރ  ވެސ  އެނ ެމ ިގނަ އަދަދަކަށ  ފަތ ރ ވެރިނ   ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ރިޒަަމކީ ެއއީ  ނ މެ ދަށ  ފަނ ތީެގ ޓޫކ ރާއިރ ަގއި އެޒ ރިޒަމ  ކެޓަަގރައި ޒިޔާރަތ ކ ރާ ޤައ މަކީ އިނ ޑިއާ. އިނ ޑިއާ މީހ ނ  ޓޫ

ހައ ސ އޭ ބ ނީމަ އެއީ އެއ ކަހަލަ ޯގއާ ނޫނީ އެ ތަނ ތާނަގއި ައޅާފައި ހ ނ ނަ  ޓ އެހެނ ވީމާ، ެގސ  ހައ ސ  ިވޔަފާރި.ެގސ ޓ 

ނ   ޮގތަށ  ތިބޭ މީހ   ނ އިނ ގ ެގސ ޓ ޝެކ ސ  ނޫނިއ ޔާ ހަޓ  ޮގތަށ  ހ ނ ނަ އާދައިެގ ތަނ ތަނ ެގ ވާހަކަ އެ ކިޔަނީ. ޕޭ

ހައ ސ ތަކަކީ އެ  ެގސ ޓ   ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި މި ހ ނ ނަ  ،ވަނީ. އެހެނ ނަމަވެސ ، މިއީކީފަމީހ ނ ނަށ  ސި ކަހަލަ ޮގތަކަށ  އެ

ހައ ސ ތަކެއ  ނޫނ . ދެއ ވާ ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ     ކަހަލަ  އެބަ  އެހެނ ވީމާ، މި  !ވަރަށ  ކ ޑަ ވަގ ތ ކޮޅެއ   ޖެހޭ    ނަނ  

އައިލެނ ޑ    ނ ވަތަ  ޓޫރިޒަމަށ   ނަމަށ އައިލެނ ޑ   ޓޫ  ،ބަދަލ ކ ރީމާ  ހޮޓެލ ސ ެގ  އައިލެނ ޑ   ނ ވަތަ    ރިޒަމ ޙަޤީޤަތ ަގއި 

މި  ހައ ސ  ވިޔަފާރިތައ  ެގސ ޓ  ވިޔަފާރީެގ      ފ ޅާކ ރ މަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ފ ރ ޞަތ  ލިބިެގނ ދާނެ. އަދި ިގނަ މީހ ނ ނަށ  
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ވަދެ އިތ ރެެވެގނ ދާނެ.  ،ތެރެއަށ   މިނ ވަރ   ހިފެހެއ ޓޭ  ރާއ ޖޭަގިއ  އެނ   މި  އަޅ ަގނޑ   ހަމަ  ޮގތ ަގއި  ފަހ  ކަމެއ ެގ  މެ 

  ދިވެހި  ،އަހަރ  ވީއިރ  ވެސ  ދިވެހި ސަރ ކާރަށ   50ރައީސ ، ދިވެހި ޓޫރިޒަމަށ     ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި

ދައިލާ  ދ ނިޔޭެގ ޤައ މ ތަކ ަގއި ނަނ  ވި    ޓޫރިޒަމ ަގއި ؛ދިވެހި ބ ރޭނ ޑެއ   އޮތ . ެއއީ  ދައ ލަތަކަށ  ނ ކ ރެވި އޮތ  ކަެމއ  އެބަ

ހޮޓެލ  ބ ރޭނ ޑ   ދިވެހި  ޓޫރިޒަމ ވާ  އ ފެދިފައި    ދިވެހި  މިސާލަކަށ ،  ބ ރޭނ ޑެއ   މި  " ފޯ ސީޒަނ "ނެތ ނ .  ކަހަލަ  ކަހަލަ 

އެހެނ ނަމަވެސ ، ދިވެހި ޓޫރިޒަމ     އަހަރ  ދިވެހި ޓޫރިޒަމަށ  ެވއ ޖެ.  50އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ނ އ ފެއ ދ ނ .    ބ ރޭނ ޑެއ 

  އެހެނ ވީމާ، ؟ނީއަޅ ަގނޑ މެނ  ދިެވހިރާއ ޖޭަގއި މި ހ ރިހާ ފައިސާ ހިފެހެއ ޓޭ   ދެނ  ކިހިނެއ ތޯބ ރޭނ ޑެއ  ނ އ ފެއ ދ ނީމާ

ރާއ ޖެއަށ  ވަނ ނަ ފައިސާ،   ކީ، ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމަ  ؛މިހިރީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކ ރެވިދާނެ ކަނ ތައ ތައ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ކ ރަނ ޖެހޭ     ސާ ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ހިފެހެއ ޓ މަށ  ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެނ ފައި  އެ  ،މަނ ފާ  ޓޫރިޒަމަށ  ވަނ ނަ ފައިސާ، ލިބޭ

އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި ކ ރެވޭނެ ކަނ ތައ ތައ .      ހ ރިހާ މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރަނ ޖެހޭނެ. އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވައިލީ

    ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

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

 

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

ބޮޑަށ  ދާއިރާެގ    ޝ ކ ރިއ ޔާ   ވަރަށ   ނޮޅިވަރަމ   ރައީސ .  މ ޙަިއއ ޒަތ ތެރި  މެނ ބަރ   ނަޝީދ  އ މަިއއ ޒަތ ތެރި   ދ  

ިމ    ،އެހެނ ނަމަވެސ  ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ަގރާރަށ  ައޅ ަގނޑ  ވެސ  ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ ދަނ ނަވަނ .ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ  

  ، ވިދާޅ ވެއ ޖެ  އަދ  ވެސ މިތަނ ަގއި ވާހަކަދެއ ކެވި ބޭފ ޅަކ  މި  ލަނ .ޖެހޭ ނައ ތާ  އެބަ  ފަތ ާގސަ  ޮގވ މ ެގގ ދޯގ ދޯ  މަޖިލިސ ގައި

 ؛މި މީހ ނ ނެއ  ހަނދާނެއ  ނެތޭ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ   ވާހަކަ.    ބަޔަކ  މަސައ ކަތ ކ ރާ  ޓޫރިސ ޓ ނ  އައ މަށ  ހ ރަސ ެއޅޭ ޮގތަށ 

  ކަމެއ .   ތިބި  އެބަބޮއިކޮޓ ކ ރާ ވާހަކަ ވެސ  ބޭރ  ޤައ މ ތަކ ަގއި ތިބެެގނ  ދެއ ކި ބަޔަކ       މ ޅި ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޓޫރިޒަމ 

އިއ ޒަތ ތެރި   ވާހަކަެއއ ެގ ވާހަކަ މިތާ ދެއ ކީމާ  ތަނ ަގއި ހަމަ އެނ މެ މީހަކ  މަގ މައ ޗަށ  ނ ކ މެ ދެއ ކި  މި  ،އެކަމަކ  

މ ޒާހަރާކ ރި   އިކަނޑ މަތީގަ   ތިމާމެނ ެގ އަމިއ ލަ ދޯނިފަހަރ ަގއި ނ ކ މެ މ ޅި މަގ މަތީގައާއި  ކަމެއ .  ދެރަ  ރައީސ ، ެއއީ

މިއަދ  ވަރަށ    ބަޔަކ   ދެއ ކ ަމކީ  ވާހަކަ  މި  މިއަދ    މިތާ  ރާއ ޖޭަގއި  ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ކަމެއ   ހިތާމަކ ރަނ ޖެހޭ 

އިނ ވެސ ޓަރ ނ       ރާއ ޖޭެގ ޓޫރިޒަމ  ތަރައ ޤީކ ރެވެނ  އަދިވެސ  އޮތީ ރާއ ޖެއަށ   ،ދައ ކާ ވާހަކަިއަގއި     އަޅ ަގނޑ މެނ  މި

އިނ ެވސ ޓަރ ނ   ؟އިނ ވެސ ޓަރ ނ  ނާނ ނަނީ ރާއ ޖެއަށ     ކީއ ެވެގނ ތޯ  ،ސ އެހެނ ނަމަވެސ ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީ   ެގނެިވެގނ .

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ރައީސ .  އިނ ވެސ ޓަރ ނ ނަކަށ  މިއަދަކ  އިތ ބާރެއ  ނެތ  އިއ ޒަތ ތެރި ،  ނައ މ ެގ އެނ މެ ބޮޑ  ސަބަބަކީ
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ތަނ ެގ މަޖިލިސ  މެނ ބަރަކ     ވަރ . މިޖަސ ޓިސ  މިތާ އޮތ      މި މަޖިލީހ ނ  އެބަ ފެނޭ ސިލެކ ޓިވ   ،މިތަނ ނ  އެބަ ފެނޭ

ޓަކައި ކ ރާ    ހޯދ މަށ   މ މީދޫ މ ދި  ސަރ ކާރަށ  ނިސ ބަތ ާވ ކަމަށ  ވެއ ޖެއ ޔާ ފިޔަވަޅެއ  ނޭޅޭ.   ކަސ  ހަމަ ެއއީޔަ ކ ށ ކ ރި

 ވާހަކައެއ   ހާލަތ  އޮތ  ޮގތަކީ. އެހެނ ވީމާ، މިތާ ކޮނ   މިއީ މިތަނ ެގ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   މަސައ ކަތ  އިނ ތިހާއަށ  ބޮޑ .

ފެއިލ ވެފަިއ    ސަރ ކާރ  އޮތީ  ނ . ތަނ ަގއި ތިބެެގނ  މި ސަރ ކާރ ެގ ވާހަކަދައ ކަ  ވަރ ަގދަޔަކަށ  މި  ދައ ކާކަށ ތޯ މި އ ޅެނީ މާ

ތަނ ަގއި    މިޮގތަށ  ދާއިރ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ދެނ  މި  މި ހ ރިހާ ކަމެއ   އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ސަރ ކާރ  ދަނީ ނިމެނ .

ޓޫރިޒަމ ެގ ދައ ކާިއރ   އި ވާހަކައާ     ތިބެެގނ   ވާހަކަތަކެއ   ހަނދާނ ކ ރަނ ޖެހޭ  އެހެނ   އެބަ  ކީއ ވެެގނ ތޯ      ،އަޅ ަގނޑ މެނ  

   ..ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  ރާއ ޖޭެގ ޓޫރިޒަމަށ  މި ޮގނ ޖެހ ނ ތައ  ކ ރިމަތި މި ވަނީ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  ބެހޭ   ނިޒާމާ  ،އެދެނ . މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ކޮށ ލަދެއ ވ ނ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާހަކަފ ޅ  މަޑ 

 މައ ސަލަެއއ . 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  

ރައ ޔިތ ނ  މަޖިލީހ ެގ ހ ރިހާ މެނ ބަރ ނ    ؛ވާހަކަދައ ކަނީ. ފ ރާޅ      އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، ހ ށަހެޅިފައިވާ ަގރާރަކަށ  ނޫނ 

   އ ކައިލާފައި އަނެއ ކާ ވެސ  ގ ދޯގ ދޯ މި ޮގވަނީ. ނަގައި ބޭރަށ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

    !ނ ދަވާމެނ ބަރ ެގ ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށ  ެގ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މަޑ އ ވަރީ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .

 

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

އިނ ެވސ ޓަރ ނ  ޓަކައި  ހަރ ދަނާކ ރ މަށ   ޓޫރިޒަމ   ރާއ ޖޭެގ  މި      އާދެ!  ކަމަށ   ސަބަބެއ   ބޮޑ   އެނ މެ  ހޯދަނ ޖެހޭ 

 ޓޫރިސ ޓ ނ   ،މިއަދ  ެވސ  ޓޫރިޒަމަށ   ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .ފައިސާ ނ ލިބ ނ       ރާއ ޖޭެގ ބޭނ ކ ތަކ ނ   ،ަގބޫލ ކ ރެވެނީ

ފަސ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާ އިއ ޒަތ ތެރި  ހަތަރ   ރިސޯޓެއ  ތަރައ ޤީކ ރ މަށ  ޓަކައި ރާއ ޖޭެގ ބޭނ ކ ތަކ ނ  ލިބެނީ  ،ޓަކައި   ެގނައ މަށ 

 ޖެހޭއިރ ކ ރަނ   މި މަސައ ކަތ   ،ހޯދައިެގނ  ެގނެސ ކ ރާނެ މީހ ނ   ޮގސ ެގނ  އިނ ވެސ ޓ      ރައީސ . ދެނ  ބޭރ  ޤައ މ ތަކަށ 
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 ؛ކ ރަނ ޖެހޭ ކަނ ތައ ތައ ރައީސ . ނެތ ނީމަ    އެ ކެޕޭސިޓީއެއ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ،ރާއ ޖޭެގ ބޭނ ކ ތަކ ަގއި ނެތ  މިއަދ  އެ ހާލަތެއ 

ކ ރެޭވ    އީސ . އެ ކަނ ކަނ ޖެހޭ މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރަނ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރަ  ސަރ ކާރ ނ  އެބަ    އ ލ ކ ރ މަށ  ޓަކައިހަމިކަނ   

ިއނ ވެސ ޓަރެއ   ެއއ ވެސ   ބޭރ ެގ  ނ ފެނޭ.  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ   ނ ެގނެޭވ  އަހަރ   4  ތަނެއ   ދިޔައިރަކ   ދ ވަސ ވެެގނ  

   ވަނ ނަ ފައިސާ ހިފެހެއ ޓޭނެ ޮގތަކަށ  ވިސ ނާއިރ    ރާއ ޖެއަށ   ،ރާއ ޖޭެގ ޓޫރިޒަމ   ދެނ   ،ނ ެގނެޭވއިރ   އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

ނޭގ. ގ ރީނ  ޓެކ ސ   އެ  އެބަ    އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، ސަރ ކާރ ެގ ެއއ ވެސ  ސިޔާސަތެއ  ނެތ ކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ 

 ެގހ ޢަމަލ ކ ރަމ ނ ދިޔަ ާގނޫނަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި މަޖިލީހ ަގއި ވެސ  މި މަޖިލީ   ހ ރިހާ ދ ވަހ ތ ނެގ މަށ  ޓަކައި މިއޮ

ަގއި ތިއ ބެިވ ރަބަރ ސ ޓޭމ ޕ  ޖައ ސަާވ  ހ މަޖިލީ  ސަރ ކާރ ނ  ހ ށަހެޅި ބިލަކަށ  މިތެރެއިނ  ހ ށަހެޅިެގނ ދިޔަ ކަެމއ ަގއި  

އޮތީ    ދެއ ަވިއެގނ ވޯޓ   ބޭފ ޅ ނ  އެއަށ   މި  ކ ރިމަތިވެފަ. މިއަދ   6މިއަދ   ެގއ ލ މެއ  ސަރ ކާރަށ     ؛މިލިައނ  ރ ފިޔާެގ 

ފެނިެގނ ދިޔަ  600  !މާފ ކ ރައ ވާ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މިއަދ   މި  ާއއި ފައިސާ  އީމިލިއަނ .  ވަޒީރ   ތަނަށ     މާލީ 

ކަމެއ  ވިދާޅ ވާކަށ     ވިދާޅެއ ނ ވޭ. ެގއ ލ ނ  ހަމަޖައ ސާނީ ކިހިނެއ   ކ ރާނެ ޮގތ ެގ ވާހަކަ ވެސ ވަޑައިަގނ ނަވާފައި އެ މެނޭޖ 

ކ ރާނީ  އެނިގވަޑައެއ  ކަމެއ   ކިހިނެއ ތޯ  ނެތ  ސަރ ކާރަކަށ   ޤާބިލ ކަެމއ   މިވަރ ެގ  އޮތ ސަރ ކާރަ  މި ؟ނ ެގނ ނެވި.   ށ  

ތަނަށ  ެގނެސ ެގނ    އާ ބަޔަކ  މި  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ދެއ ވ ނ ފާއ ޮގތަކީ މިހާހިސާބ ނ  ވެސ  ދެނ  އަވަހަށ  އިސ ތި 

ރަީއސ .    ރައ ޔިތ ނ ނަކަށ  ެވސ  މިއަދ  ހަމަޖެހ މެއ  ެގނެވޭކަށ  ނެތ  އިއ ޒަތ ތެރި  ،ވެސ   ޮގތަކަށ  މި ސަރ ކާރެއ   ނޫނ 

ރާއ ޖޭަގިއ ކޮނ މެ ކަމަކަށ  ބަލައިލިޔަސ  އޮތީ    މި އޮތީ. އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ ފެނޭ މ ޅި  އެ ހާލަތ ަގއި ކަނ ތައ ތައ  

  ކިހިނެއ ތޯ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ަގބޫލ ކ ރެވޭނީ  ؟ކިނެއ ތޯ އިނ ވެސ ޓަރަކ  އަނ ނާނީ  ސ . އެހެނ ވީމާ،ޓިސިލެކ ޓިވ  ޖަސ 

ކަމަށ . އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ބޮޑަށ     އެއ ވެސ  މަސައ ކަތެއ  ކ ރެވޭނެއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ޓޫރިޒަމ  ހަރ ދަނާކ ރ މަށ  ޓަކައި  

  ަގރާރަށ . އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ މަސައ ކަތ ކ ރަނ ޖެހޭ ރާއ ޖޭެގ  މެނ ބަރ ެގ  ތާއީދ ކ ރަނ  ނޮޅިވަރަމ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި

ކަށ ވޭތޯ ބެލ މަށ  ޓަކައި. ރާއ ޖޭެގ އ ފެއ ދ ނ ތަކަށ   ޮގތަ  ލިބޭ ފައިދާ ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ އަތ މައ ޗަށ  އަނ ނާނެޓޫރިޒަމ ނ   

އެބަ އަޅ ަގނޑ މެ  ޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ހޯދައިދޭނ .  ފ ރ ޞަތ ތަކެއ   މަސައ ކަތ ކ ރަނ ޖެހޭނ   އެކަށީެގނ ވާ  ރާއ ޖޭެގ    އެބަ 

ހިނެއ ތޯ މަގ މަތީަގިއ  ދޭނ ޖެހޭ. އެކަމަކ  ކި    ވަޒީފާ  އެބަ  ދިވެހިނ ނަށ   60ޮގތ ނ  %  މިހާރ  ގަވާއިދ  މި އޮތ   ،މީހ ނ ނަށ 

ޒ ވާނ ނ ނާ ނެތި  ދ ވާލ ޔާއި  ރެއި،  އ ޅޭ  ކަމެއ   ތިބި  ، ެއއ ެވސ   ބޭރ ަގއި  މީހ ނ ނާއި،  ތިބޭ  މަސ ތ ަގއި   ހަމައެކަނި 

. އެހެނ ވީމާ،  ރިސޯޓ ތަކަށ     ހަމައެއ ނ ވޭ  60%  ،މި ހ ރިހާ ފަރާތ ތަކަށ  ހަމަކޮށ ލީމާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އި،މީހ ނ ނާ

ނ ކ ރެވޭ  ޮގތަކ ނ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ަގބޫލެއ   ރާއ ޖޭެގ ހާލަތ  އޮތ   ޖެހޭ ބަދަލ ކ ރަނ . މިއަދަކ   އެބަ  އެ ަގވާއިދ  ވެސ 

އެހެނ ވީމާ، ރިސޯޓ ތައ  ހިނ ާގ    ވެސ .  ވެސ  ދިވެހިނ  ެއނ މެ އެކަށީެގނ ވާ ޮގތަށ  ދާނ  ބޭނ ނ ވާ ކަމަކަށ   ރިސޯޓ ތަކަށ 

ސަރ ކާރ ެގ އަޅ ަގނޑ މެނ   ވެސ   ެއބަ  ފަރާތ ތަކަށ   ރައީސ ،    ތެރެއިނ   އިއ ޒަތ ތެރި  މާޙައ ލެއ   ވާހަކަދެއ ކޭނެ  ޖެހޭ 
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ޓޫރިޒަމ  ދާއިރާަގއި    ނެތ .  ވިޔަފާރިވެރިނ ނަކާ ވެސ  ގ ޅ މެއ    އިއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ފެނ ނަނީ ސަރ ކާރާ  އ ފައ ދަނ .

އ ލ ކ ރާ ތަނެއ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ހަޮގނ ޖެހ ނ ތަކެއ   ދާއިރާއަށ  ހ ރި    މަސައ ކަތ ކ ރާ މީހ ނ ނަކާ ގ ޅ މެއ  ނެތ . ޓޫރިޒަމ 

ަގބޫލެއ   ނ ފެނޭ. ައޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ   ޮގތަކަށ   ނޫނ   ރަނަގޅ ކ ރެިވެގނ   ކަނ ކަނ   ރައީސ ، މި  ިއއ ޒަތ ތެރި    ނ ކ ރެވޭ 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  އ ލ ެވެގނ ދާނެ ކަމަކަށ . ވަރަށ  ބޮޑަށ ހަ

 

 ދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަ

 ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . މާފަނ ނ  މެދ 

 

 އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  

މި ހ ށަހެޅިފައިވާ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  މ ހިނ މ  ކަނ ކަނ  އެބަ ؛ބަޔާނ ކޮށ ފައިަގރާރ ަގއި    ޝ ކ ރިއ ޔާ  ހ ރި    ވަރަށ  

މި    ބަޔާނ ކ ރެވިފަ. ޮގތެއ ަގއި  މަިއަގނޑ   ވާހަކަ  ހަރ ދަނާކ ރ މ ެގ  ނިޒާމ   މާލީ  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ      ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  އޮތީ. 

ޮގތެއ ، ހިފެހެއ ޓޭނެ  ބޭރ  ފައިސާ  ޮގތަކަށ     މި ނިޒާމ ގެ   ވަނ ނަ  ހިފެހެއ ޓޭނެ  ަގރާރ ަގއި   ؛ނާކ ރ މަށ ހަރ ދަތެރެއިނ  

ޓޫރިޒަމ  ޒަރީޢާއިނ     ،ވަނީ  ފާހަަގކޮށ ފައި މި  ނޮޅިަވރަމ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ނަޝީދ   ،  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

ތެރެއިނ  ރޯލ ވަމ ނ ދަނީ ވަރަށ  ކ ޑަ   ެގފައިނޭނ ޝަލ  ސިސ ޓަމ   ، ރާއ ޖެއަށ  ލިބޭ އާމ ދަނީ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ބޭނ ކިނ ގ 

ެއއީ ތެދެއ .  ށ  ކަމަށ މިނ ވަރަކަ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ މާލީ ނިޒާމ ެގ    ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  ވަނ ނަ ބޭރ  ފަިއސާ  ފާހަަގކޮށ ފައިވޭ. 

ކ ރައ ވާ.    އެކަމަށ  ޓަކައި އެމ .އެމ .ޭއއިނ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  އެބަ  .ދަނީކީ  ދައ ރ ވަމ ނ   ތެރެއަކ ނ  ނޫނ  ހ ރިހާ ފައިސާއެއ 

އަދި އެމ .ެއމ .އޭއިނ  ބޭފ ޅ ނ  ވަޑައިެގނ     ،އިރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރިވަނަ މަޖިލިސ  ފެށ ނ    19މި  

 ،ބަދަލ ކ ރަނ   ޒަމާނަށ   ެއއީ މި  އަޅ ަގނޑަށ  ލަފާކ ރެވޭ ޮގތ ނ  އެކަނ  ކ ރިއަށ  އެބަދޭ.  ދެއ ވި.   މަޢ ލޫމާތ  ވެސ ވެސ   

  ، ވަރަށ އެހެނ ނަމަވެސ  ކ ރި  ؛ނިޒާމެއ . ކ ރީަގއި ވެސ   ވަރަށ  ަގދީީމ މާލީ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ މާލީ ނިޒާމަކީ   .މ ޅި މާލީ ނިޒާމ 

  ، ބޭނ ނ ކ ރި ފައިސާ  ދ ނިޔޭެގ އެނ މެ އަނެއ ހެނ  ދަނ ނަވާ ކަމަށ  ވަނ ޏާ ކ ރީޒަމާނ ގައި  ،ކ ރިއަރަނ ޖެހޭ  ދ ނިޔޭެގ އެނ މެ

ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ކަރަނ ސީެއއ  ޮގތަށ     ދ ނިޔޭަގއި ވެސ   މ ޅި  ،މ ޅި އޭޝިޔާ   ،ބޮލި ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ  މ ޅި ސަރަޙައ ދ ަގއި

ކަރަނ ސީއެއ  ޮގތަށ    އަނ ހެނ ނ  ބޮލި ހިލަނ  ދަނީ ވެސ  އަނ ހެނ ވެރިނ . ހިލައިެގނ  އަނ ނަ ބޮލި  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ބޮލި،

އ ޖެއަށ .  ޮގތ ަގިއ ބޭނ ނ ކ ރަނީ އިތ ބާރެއ  ވެސ  އޮތީމަ ދިވެހިރާ   ެގދެނ  ކަރަނ ސީއެއ    ބޭނ ނ ކ ރީ ޤައ މެއ  މި ޤައ ަމކީ.

ޮގތަށ . އެމ .އެމ .ޭއަގއި ެއ   ފައިސާެއއ  ،ބޮލި އެީއ ކަރަނ ސީއެއ  ޮގތަށ  ިވއ ކާ އެއ ޗެއ  ނޫނ .  އީބޮއ ޔަކީ އެ  ހަމައެކަނި

މިއަދ  އިއ ޒަތ ތެރި  ބޮލީެގ ނިޝާނ  އަދިވެސ  އިނ ނަނީ ޖަހާފަ.  ފަރ ހިލި އިއިނ ނަނީ ނިޝާނ ަގއި ވެސ  ދިވެހިރާއ ޖޭގަ 
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 ޒަމާނަށ  އަީއ. މިއީ އެ ޒަމާނެއ  ެވސ  ނޫނ . މިހާރ  ޑިޖިޓަލ  ކަރަނ ސީެގ،  މަނީ ކަަވރީއޭ މި ކިޔާ   ނޫނ .ރައީސ ، އެެއއ 

ކ ރިޕ ޓޯ ކަރަނ ސީ އެބަ ބޭނ ނ ކ ރޭ. އަޅ ަގނޑަށ      މި ދެނ ނެވިހެނ   ،އަިއއިރ ަގއި ބަެއއ  ރިސޯޓ ތަކ ނ  އެބަ ބޭނ ނ ކ ރޭ

ށ   ބިޓ ކޮއިނަ    ، ބައެއ  ރިސޯޓ ތަކ ނ  ކ ރިޕ ޓޯ ކަރަނ ސީއަށ   ނ  ވެސ  އެބަ ފެނޭ އަދި ނޫސ ތަކ   ހ ރި.  މަޢ ލޫމާތ  ލިބިފައި އެބަ

ނ ވެސ  ހ އ ޓ ވޭނެ. ދެނ  ެއއ   އޮނ ނާނެ ނިޒާމަކީ. އެ  ބަދަލ ކޮށ ފައި ހ ރިކަނ . ދެނ  އެއީ ދ ނިޔޭަގއި މ ސ ތަޤ ބަލ ގައި

ދިވެހިރާއ ޖޭެގ    ،ވެސ    ވެސ  ކ ރި ކޮމިޓީެއއ ަގއިފާހަަގކޮށ ފައި އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ މަޝ ވަރާ      އޮތ   އެމ .އެމ .ޭއއިނ  އެބަ

މިހާރ ެގ ބޭނ ކ ތަކަށ  އެ ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކ ރ މަށ  ކ ރަނ ޖެހޭ    ؛ރާއ ޖޭެގ ބޭނ ކިނ ގ   މާލީ ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކ ރ މަށ  ޓަކައި

ވަރަށ  ިގނަ ކަނ ކަނ     ރަނަގޅ ކ ރަނ ޖެހޭ  ،ނަމަވެސ    ެއކަނ  ކ ރި  ބޭނ ކ ތަކާ ގ ޅިެގނ  ކ ރަމ ނ ދާ ކަމަށ .    މަސައ ކަތ ތަކެއ 

ބޭނ ކ   އެބަ ސެނ ޓ ރަލ   ގ ޅިެގނ    ެގހ ރި  އެކަމާ  ކޮމިޓީއެއ ަގއި  މިހާރ   ތެރެއިނ .  އެބަދޭ.   ވެސ   މަޝ ވަރާކ ރެވެމ ނ  

ފާނަނ  ލަދަނ ނަވާ    ދ ނިޔޭަގއި މިސާލެއ ؛ ރީ ސިސ ޓަމ މަނިޓަ  ކ ރަމ ނ ދޭ. އެއީ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ   މަސައ ކަތ ތަކެއ  ވެސ  އެބަ

ފެޑ ރަލ     ވެސ  ބާރަކީ.  ެއއީ އެމެރިކާެގ ހ ރިހާ  ވަކީ ރިޒާ    އެ މީހ ނ ެގ ފެޑ ރަލ   ،ކަމ ަގއި ވަނ ޏާ  އަޅ ަގނޑ . އެމެރިކާ

ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ       ެވއ ެގފެޑ ރަލ  ރިޒާ   . ދިވެހިރާއ ޖޭެގެއއީ ސެނ ޓ ރަލ  ބޭނ ކ  ؛ހ ރިހާ ެވސ   ަވކީ އެ މީހ ނ ެގރިޒާ

ހ ރިހާ ޚިޔާނާތަކާއި ވައ ކަނ ތަކާ އެއ ޗެހި ކ ރިނ  ހިނ ާގފަިއ   މ .އޭ ކަނޑައެޅިފަ. އެހެނ ނަމަވެސ ، މިމި ހ ނ ނަނީ އެމ .އެ

ބަޔަކާ ގ ޅިެގނ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ   ވ  ބަލަހައ ޓަނ  ނ ވަތަ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ސެނ ޓ ރަލ  ބޭނ ކާ ހަވާލ ވެ ތިބިރިޒާ  ހ ރީ ފެޑ ރަލ 

ބޭނ ކަށ  ވަނ ނަ ބޭރ ެގ    ،ބޭރ ެގ ފަިއސާ  މި ދެނ ނެވިހެނ .  ހިނ ާގފައި ހ ރީ  ތައ ބޭނ ކ ތަކ ެގ ތެރެއިނ  އެކިއެކި ޖަރީމާ

ކޮވިޑާ ގ ޅިެގނ     ،ރައީސ   ޝަކ ާވތައ  މި އަނ ނަނީ އިއ ޒަތ ތެރި  ؛ހިފެހެއ ޓޭނެ ޮގތެއ   ބަޔަކަށ  ދިނ މާއި  ފައިސާ ވަކި

ފޮރިނ  ނެތ .  ފައިސާެއއ   ބޭރ   ބޭނ ކ ތަކ ނ   ރާއ ޖޭެގ  ޖެހ ނ .ެގ  ކަރަނ ސީ    ވެސ   ކަރަނ ސީ   މައ ސަލަތައ   ފޮރިނ  

މާލީ ނިޒާމ    ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ، ފާހަަގކޮށ ފައި މި ވަނީ  މައ ސަލައެއ  ވެސ  ނޫނ . މި ަގރާރ ގައި  މިއީ  ނަމަ  މައ ސަލަނ ޖެހޭ

ދިވެހިރާއ ޖޭެގ      ވ ރެ ިގނަ ޑޮލަރ   ބިލިއަނަށ    5.7  ކަށ  ބަލާއިރ ަގިއ، ތަފާސ ހިސާބ ތަކަށ  ބަލާއިރ ހިސާބ ތަ ؛ތެރެއިނ 

ބައި ދިވެހިރާއ ޖޭެގ    ދައ ރ ވާ ފައިސާެގ ތެރެިއނ  ބޮޑ   ެއވަރ ެގ ިއކޮނޮމީެއއ  މިީއ. މި  މާލީ ނިޒާމ ެގ ތެރޭަގއި ދައ ރ ވޭ.

ކަމ ަގިއ    އޮތ     ހަމައެކަނި ރިސޯޓ ތަކަށ  ނިސ ބަތ ކޮށ ފައި،  ސޯޓ ތަކަށ ހަމައެކަނި ރި  ދެނ   ދަނީ.    މާލީ ނިޒާމަށ  ނ ވަދެ

އެހެނިހެނ  އަދި  އެބަ   ވިޔަސ   ެވސ   މަސ ވެރިކަމ ެގ  ޮގތ ޮގތ ނ   ެއކ ސ ޕޯޓ   ހ ރި.  މަސ   ތެރޭަގއި  ކ ރާ  ސިނާޢަތ ެގ 

އަނެއ   އި،ފަރާތ ތަކާ ކޮމިޝަނ   ެއއ ބަޔަކ   ކ ރ މާއި،  އެޖެނ ޓ ކަނ   ހ   ިއ،ނެގ މާބަޔަކަށ   ކަމެއ މި    ކ ރާއިރ ަގއި   ރިހާ 

ޓ ރެވެލ   ،  ޓ އަރ އޮޕަރޭޓަރ  ާގއިމ ކ ރެވިފަ.  ހ ރި އެ މީހ ނ ެގ އޮފީސ ތައ  ބޭރ ަގއި ވެސ   ރިސޯޓ ތަކ ަގއި ވެސ  އެބަ

ބައެއ   ކ ރާރެޕ ރެޒެނ ޓ އި  އެޖެނ ޓ ނ ނާ ހިނާގއިރ ަގއި  ތެރޭަގއި  މި ނިޒާމ ެގ   އެބަ    ފަހަރ   ފަރާތ ތަކާ ވެސ  އެބަހ ރި. 

ފާސ ކޮށ ފައި އޮތ އިރ ަގިއ  .  ބިލެއ  ވެސ   ބެހޭ  ނެގ މާއިނ ކަމ  ޓެކ ސ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ  މިހާރ  ފާސ ކޮށ ފައި މި އޮތީ ؛ހިނ ާގ
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ޭވ  ލަފާކ ރެ  ކަނ ކަނ  އެބަ ހިނާގ. އަޅ ަގނޑަށ ކަނ ތައ ތަކ ނ  ރެކެނ  ކ ރާ ކަނ ތައ ތަކާ    ނެގ މާ ނ ވަތަ އެ ކަހަލަ ޓެކ ސ 

  .ކޮނ މެެވސ  ވަރަކަށ . އެމ .އެމ .ޭއއިނ  މަސައ ކަތ ކ ރޭ  މިހާރ  ވާނީ ސާފ ވެފައި   މަޢ ލޫމާތ ތައ އެމ .އެމ .އޭއަށ  މި  ޮގތ ނ 

ބޭނ ކަށ       އަޅ ަގނޑ  ނިނ މައިލާނަނ .  !މާފ ކ ރައ ވާ ؛މި ަގރާރ ަގއި މި ފާހަަގކ ރާ،  ކަނ ތައ ތައ     މި ަގރާރ ަގއި މި އޮތ 

  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  ލިބޭ އާމ ދަނީ މޯލ ޑިވ ސ  މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީަގއި   ޮގތ ނ ޖަމާކ ރ މާއި ޓޫރިޒަމ  ޒަރީޢާިއނ  އެހެނިހެނ  ޮގތ 

 ... މިސާލަކަށ  ،ވާހިނދ  ބޭރ ެގ ބޭނ ކ ތަކަށ  ޖަމާކ ރެވެމ ނ ދާ ކަމަށ  ރީވެފައި ނެތ ރަޖިސ ޓަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާހަކަކޮޅ  ނިނ މާލަދެއ ވާ.  

 

 އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  

ކ ރިޕ ޓޯ މި   އިނޭގތޯ  އަނ ނައިރ ަގއި  ޒަމާނަށ   ކަރަނ ސީެގ  ޑިޖިޓަލ   ބ ނާ  މި  އިޞ ލާޙ ކ ރ މަށ    ކަނ ކަނ   ކަރަނ ސީއޭ 

ިއއ ޒަތ  ާގނޫނ ތަކެއ   ަވރަށ ޓަކައި  ާގނޫނ ތަކަށ   ރައީސ ،  އަޅ ަގނޑ    ތެރި  ވެސ   އަނ ނަނ ޖެހޭކަނ   އިޞ ލާޙެއ   ބޮޑ  

    ފ ރ ޞަތަށ .  މިކަނ  އެބަ ކ ރިއަށ ދޭ. ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ދެއ ވި ަގބޫލ ކ ރަނ . އެހެނ ވީާމ،

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 މިރ . ޢާމެނ ބަރ . ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި އަޙ މަދ   ިއއ ޒަތ ތެރިޝ ކ ރިއ ޔާ  

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : މިރ ޢާ އަޙ މަދ މެނ ބަރ  ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ 

ރަީއސ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ މި   އިއ ޒަތ ތެރި  މި    ވާ  ހ ށަހެޅިފައި  ެވސ     ަގރާރ ަގއި  އަޅ ަގނޑ   ކަނ ބޮޑ ވ މަކީ  ަގބޫލ ކ ރާ  ވާ 

ދިވެހިރާއ ޖެައށ   ކަނ ބޮޑ ވ ެމއ . ޒަރީޢާއިނ   ޓޫރިޒަމ ެގ  ސ ރ ޚީަގއި  ަގރާރ ެގ  ފައިސާއާ   އެހެނ ނަމަވެސ ،  ބޭރ   ވަނ ނަ 

   ފ ރިހަމައެއ ނ ވޭ. ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  ވަނ ނަ ބޭރ  ފައިސާ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ   ކ ނ ޔަ މި މ ޅި  ،ލިޔެލާފައި އޮތީމަ  ެއކަނި  ގ ޅ ވަިއެގނ 

ކ ރެވޭނެބޭނ ކ ތަކ  މިކަނ   ދިވެހިރާއ ޖޭަގިއ  ނ ވަތަ  ޮގތެއ   ދައ ރ ކ ރެވޭނޭ  ޮގތ ނ   ަގއި  ގ ޅޭ  ެއކި    ޮގތަކާ  ތަފާތ  

ދެ    ޚ ދ  ؛ކ ރެވިފަިއވާ ކަމަށ   މަސައ ކަތ ތަކެއ  ިމކަމާ ގ ޅިެގނ   ފަހަރެއ ެގ    އަޅ ަގނޑަކީ ެވސ  މާލިއ ޔަތ  ކޮމިޓީއަށ  

  ސ ާވލ ކ ރެވިފަިއވާ މައ ސަލަެއއ .   އެ ފަރާތ ތަކާ   ،ތ ތައ  ހާޒިރ ކޮށ އަދި ކަމާ ގ ޅޭ ފަރާ  ،މައ ސަލަ ހ ށަހަޅައި  މަތިނ 

މަތީ މަ  ނ އެޮގތ ެގ  ހ ނ ނެާގަގވަރ ނަރ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ     ވިމ ަގއި  ެގނެސ   ކޮމިޓީަގއި  ބޭފ ޅަކ   ހާޒިރ ކޮށ     މާލިއ ޔަތ  

ޮގތާ ގ ޅޭދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ޑޮލަރ ެގ މ ޢާމަލާތ ކ ރަ  ،ކަނޑައެޅިެގނ  ވިދާޅ ވި   ސ ވާލ ކ ރ މ ނ    ެއއީ މަނާ  ،ޮގތ ނ   މ ނ ދާ 
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 ާގނޫނާއި ަގވާއިދާ ހަދާފައި   ،މިއަދ  މި ކަނ ބޮޑ ާވ ކަަމކީ  ެއހެނ ނަމަވެސ ، ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ހ އ ދަ ކަމެއ  ނޫނޭ.   ކަމެކޭ.

ސަނ ސެއ   ލައި    ަގާވއިދާ ޚިލާފަށ  ކ ރ މަކީ ކ ރަނ ޖެހޭނެ ކަމެކޭ ކިޔާފައި ވަކިނ  އަނެއ ކާ   ! އާނ     އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ތިބެނީ

. އެހެނ ވީާމ، މިކަމެއ   އަކީދިވެހިރާއ ޖޭަގއި މި ޑޮލަރ ެގ ވިޔަފާރި  އެހެނ ވީމާ، ެއޮގތަށ  ކ ރަމ ނ ދާ މަސައ ކަތެއ   ދީެގނ .

އައ ޓ ލެޓ ތަކ ަގއި  އެކިއެކި    ެވސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ދިވެހިރާއ ޖޭގެ   މިހާރ   ،ވަނީ  އ ލެއ  ނ ވާނެ. ސަބަބަކަށ ހަ  ދ ވަހަކ  ެވސ 

އެމ .އެމ .އޭ  މިއީ  ިވއ ކ ނ   އަގ ބޮޑ ކޮށ   މަނާ    ޑޮލަރ   އެބަ   ކަމެއ .  ާގނޫނ ަގިއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އެހެނ ނަމަވެސ ، 

 މ ޢާމަލާތ ތައ  ކ ރޭ.  ެގިވޔަފާރީ  ދައ ލަތ ެގ ކ ނ ފ ނިތަކ ނ  ބޯޑ ނ  ފާސ ކޮށ ެގނ  އަގ ބޮޑ ކޮށ  ޑޮލަރ  ަގނެެގނ     ފެނ ނަމ ނ ދޭ

ެގ  ލަރ މި ޑޮ  އ ރި ނިޔަތެތެއަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ކިހާވަރެއ ެގ އިޚ ލާޞ  އި  މިހެނ  އޮތ  ކަމެއ ަގ،  ވީމާހެނ އެ  އ .ކަމެ  މަނާ

ެއހެނ  މިނިވަނ  މ ސ ތަިގއ ލ     ،އޮތ ތޯ ރަނަގޅަށ  ދިރާސާކޮށ ލަނ  އެބަ ޖެހޭަގއި  ވެލ އ ލ ކ ރ މަށ  ދައ ލަތ ެގ ލެ ހަ  މައ ސަލަ

ވެސ ،    ތެރިކަނ  ހ ރި މިނ ވަރ . ހަމަގައިމ ޞ ހ ނ ެގ އިޚ ލާމީމި    ،ބަޔަކ  ލައ ވާ. އޭރ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެނޭގނެ

އިލާއަށ  ޢާހިތައިެގނ  ލިބޭ އާމ ދަނީ ތިމާެގ  ކޮށ ރ މަތ ތެރިޙ ާގނޫނާއި ަގާވއިދަށ     ،ަގނޑ މެނ ނަށ  މިއަދ  އެނޭގ ެއއ ޗަކީޅ އަ

ނަމަ، ރިސޯޓ ތަކ ެގ ހ ރިހާ މ ވައ ޒަފ ނ ނަށ  އެ ލިބޭ މ ސާރަކޮޅަކީ ވެސ  މި ވާ  މަށ  ވަނީ ކަމަށ ކަ  ޮގތ ަގިއ ދޭ  ހެޔޮ

ރިސޯޓ ތަކ ެގ   ކަމެއ . ެއއީ އަޅ ަގނޑ  މިއަދ  އ ފާކ ރަނ   ތ ދެނ ނެވި ކަނ ތައ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ސ ވާލ އ ފެދޭ ޮގތަށ  އޮ

. އެހެނ ނަމަވެސ ، ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ާގނޫނ ަގއި މަނާ ތީރިސޯޓ  އޯނަރ ނ ެގ ހެޔޮކަމ ނ  ޑޮލަރ ނ  މ ސާރަދޭ  ،މ ވައ ޒަފ ނ ނަށ 

 ،ފ ރަތަމަ ޮގވާލަނ  އޮތީ  ޮގތ ނ  އެނ މެ  ރާރާ ގ ޅޭަގ  ދަނީ. އެހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ  ިމއަދ  މިކަމެއ . ެއކަނ  ކ ރަމ ނ 

އެ މީހ ނ ނަށ    !ދޭށޭއިޓ ތަކ ަގއި މަސައ ކަތ ކ ރާ މ ވައ ޒަފ ނ ެގ މ ސާރަކޮޅ  ާގނޫނ ެގ ތެރެއަށ  ފައ ތައަޅ ަގނޑ މެނ  ރިސޯ

ހ އ ދަ ކަމަކަށ     އީމިހާރަށ  އިޞ ލާހ ކޮށ ފައި އެ   މިހާރ ނ   ،ނ  ަގވާއިދާ އެއ ޮގތ ވާ ޮގތ ެގ މަތީއެ ލިބޭ ޑޮލަރ ކޮޅަކީ ވެސ   

އެއަށ ފަހ    ކަމަކަށ .  ފ ރަތަމަ  ކަމަކާިއެގނ   ހަދައިދެއ ވާށޭ  އިތ ރ   އެހެނ ވީމާ،  އަޅ ަގނޑ މެނ   ދެނ   ކ ރިއަށ ދާނ ވީ. 

ރިސޯޓ ެގ ނ ވަތަ    ،މިކަހަލަ ކަނ ތައ ތައ  ކ ރާއިރ ަގއި  ލާފައިއިއަޅ ަގނޑ މެނ  ރިސޯޓ ެގ ލިބޭ އާމ ދަނީއަށ  އެކަނި ވިސ ނަ

ޮގތ ޮގތ ނ  އެތެ ޮގތ ޮގތަށ  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  ޑޮލަރ  އެކި  މީހ ނ ެގ އަދަދ  އެނޭގޓޫރިޒަމ  ދާއިރާ ނޫނ   . ރެކ ރަމ ނ ދާ 

އެތެރެކ ރާ ތަނ  އެބަ ފެނޭ. ައޑ ިއވޭ. ނޫސ ތަކ ަގއި ަގއިމ . އެހެނ ވީމާ، މިކަހަލަ ނ ލަފާ ތަނަށ     މިޖ ވާކ ޅެެގނ  ވެސ   

އެހެނ ވީމާ،    ނ ބައި ޖަރީމާއެއ ެގ ޮގތ ަގއި ބަޔަކ  ރާަވއިެގނ ، ބަޔަކ  އަޑީަގއި ތިބެެގނ  ހ އ ދަދީެގނ  ކ ރަމ ނ ދާ ކަމެއ .

މިހާރ  ވެސ  ބޭސ ފަރ ވާއަށ  ދިޔ މަށ  ޓަކައި ޓިކެޓެއ  ދިނީމާ، އެއަރޕޯޓ ަގިއ   ށޭ!މި ޗަރ ކޭސ  މި ތަނ ަގއި ކ ޅ ނ  ހ އ ޓާލާ

ޑޮލަރ  ލިބެމ ނ ދާކަނ  އެނޭގ. އަޅ ަގނޑ ެގ އެކައ ނ ޓ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ޖަމާކޮށ ފައި    500 ައއ ޓ ލެޓަކ ނ   ގެ އިނ ނަ ބޭނ ކ 

ބޭނ ކ ނ  އެއ ކޮށ     މާދިޔައިކިޑ ނީ ބައ ޔަށ  އޮޕަރޭޝަނެއ  ކ ރ މަށ  ދިޔ މަށ  ޓަކައި އެ ޑޮލަރ ކޮޅ  ނަަގނ    ،ޑޮލަރ ހ ނ ނަ  

އ ެމއ ެގ ވާހަކަ މި ދައ ކަނީ. އެކަމަކ  އަޅ ަގނޑ ެގ އެކައ ނ ޓ ަގިއ  ޤައެ ޑޮލަރ ކޮޅ  ލިބޭ ތަނެއ  ނާދޭ. މި ލެވެލ ަގއި އޮތ   
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  މެނ ނަށ ޑޮލަރ . އަޅ ަގނޑ   500ބޭނ ކ  ރޭޓ ނ  ދޫކ ރާ  ހަމަ  މި ދެނީ    މާއެކަމަކ  ދިޔައި.  އެބަ އިނޭ ދެ ހާހެއ ހާ ޑޮލަރ 

ނިމ މަކަށ  ެގނ ނަނ . މިއީ ދައ ލަތ ެގ ލެވެލ ަގއި،    ހެނ ހަމަ އޯކޭ. އެހެނ ވީމާ، މި ޗަރ ކޭސ  އަޅ ަގނޑަށ  ހީވަނީ އެބަ ޖެހޭ

މ ނ ދާ ވަރަށ  ނޭއ ާގނީ ޢަމަލެއ . އެހެނ ވީމާ، މި ދައ ލަތ ަގއި ތިބި ބަޔަކ  އިނ ޑައިރެކ ޓ ކޮށ  އެނ ކަރޭޖ ކޮށ ެގނ  ކ ރަ

އެކ  މަސައ ކަތ ކޮށ ެގނ . އެ ނޫނ  ޮގތަކަށ  ނ ކ ރެވޭނެ.    ތެރިކަމާޞ ލާފައި  އިޚ ލާއިމި ޗަރ ކޭސ  ހ އ ޓަ  ،ޢަމަލ  ހ އ ޓ ވޭނީ

ނައ މަށ  ޓަކައި ހިނާގ ކ ނ ފ ނިތަކ ނ  ވެސ  މ ދާ ެގ  މިހާރ  މި  އެޅިެގނ މިހާރ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވަނީ ކަނޑަ

އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ   ؟ ބޯޑ ނ  ފާސ ކޮށ ެގނ  ާގނޫނާ ޚިލާފ  ކަނ ތައ  ކ ރަމ ނ ދަނީ. ދެނ  ކިހިނެއ ތޯ މިކަނ  ހައ ލ ކ ރާނީ

ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި މި އޮތ  ކަނ ބޮޑ ވ ނ ތައ   މި  ެގނ  ެވސ  އަދި މިއަދ   ރާރާ ގ ޅ ވައި ަގމި    ،ދަނ ނަވަނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

ދެނެަގނެފައިރަނަގޅަ ހޯދައި،  ބަލައި  ެގނ ނާށޭ  ،ށ   ހ އ ޓ ވ ަމކަށ   ކ ޑަކ ޑަ    !މިކަނ   މިކަހަލަ  އެކަނި  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި 

ޅާވެފައި މި އޮނ ނަނީ. ދ ނިޔޭެގ ބޮޑެތި އިކޮނޮމީތަކ ަގއި ނޯޭވ. ޗައިނާަގިއ  އ މަކަށ  ަވގ  ޑޮލަރ  ވިއ ކ މ ެގ ބާޒާރ  މިހާ ފ ޤަ

ނޯވޭ.   މާކެޓެއ   އެނ ބ ލެކ   ދ ނިޔޭެގ  އެއީ  އިކޮނޮމީ.  އެއ   ބޮޑ   ޑޮލަރ   ޤަމެ  މާކެޓ ަގއި  ބ ލެކ   ހ ރި  އެބަ  އ މ ތައ  

އޮނ ނަ އ ސޫލ ތަކާއި ހަމަތައ  ބަލާފައި، މިކަނ  ކޮނ މެވެސ    އިއަގ ބޮޑ ކޮށ  ނ ވިއ ކޭ ތަނ ތަނ . އެހެނ ވީމާ، އެ ތަނ ތަނ ަގ

ބޭނެ ޮގތެއ  ހައ ދަވައިދިނ މަކީ އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ވަރަށ   އެކ  ޑޮލަރ  ލި  އެއ ޮގތަކަށ  ހައ ލ ކޮށ ، ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ފަސޭހަކަމާ

 ބޮޑަށ  އެދޭ ކަމެއ . ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ބަރ  އިބ ރާހީމ  ޝަރީފ ނ މެ އިއ ޒަތ ތެރި މަރަދޫ ދާއިރާެގޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޝަރީފ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ބާއ ވާނީ އޯޕަނ  މާކެޓ  އިކޮނޮީމއެއ ތޯ    ،މިތާ މި ކ ރެވޭ ބަހ ސަކީ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ކިތަނ މެ ރީތިވިޔަސ ، އެ    ފ ޅ ވަރަށ  ިގނަ މެނ ބަރ ނ ެގ ވާހަކަތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ނ ވަތަ ކ ލޯސ ޑ  އިކޮނޮމީެއއ ތޯ. ރައ ޔި

. މި ރާއ ޖޭެގ އިކޮނޮމީ ކ ލޯޒ ކޮށ ލާ ވާހަކަ. ބަނ ދ ކޮށ ލާ ެގ ވާހަކަދައ ކަވަނީ ވަރަށ  ނ ރައ ކާތެރި ވާހަކަެއއ މި ބޭފ ޅ ނ  

މީހ ނ ނަށ  ލިބޭ ފައިސާ އެ   އިނ ކިޔާނެ ވާހަކަ. ރާއ ޖޭަގބާޙަވާހަކަ. ފޮރިނ  އިނ ެވސ ޓ މަނ ޓަށ  މަރ  އިނ ވެސ ޓ ކ ރާ 

ޑޮލަރެއ  ވިއ ޔާ ހިފަހައ ޓާނެ.   އ ޖެ ހ ނ ނަށ  ފ ރީ މާކެޓ  އިކޮނޮމީެގ ދަށ ނ  ބޭރަށ  ނ ެގނ ދެވޭނެ ވާހަކަ. ރާއ ޖެއަށ  ވަދެމީ

ވެސ    ކ ދެނ  މި ރާއ ޖޭަގއި އިނ ެވސ ޓ ކ ރާނެ މީހަކ  ވެސ  ނ ހ ނ ނާނެ. އަދި ރާއ ޖޭނ  ބޭރ ނ  ޑޮލަރެއ  ެގނ ނާނެ މީހަ

މި ރާއ ޖޭަގއި އޯޕަނ  މާކެޓ  ؛ ނީ. މިއީ ވަރަށ  ބިރ ވެރި ވާހަކައެއ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ނ ހ ނ ނާނެ. އެ ވާހަކަ މި ދައ ކަ
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ދ ނިޔޭެގ އެތަނ މިތަނ ނ  ައއިސ  އިނ ވެސ ޓ ކ ރ މ ެގ ކ ރިނ  ރާއ ޖެއަކީ މ ޅި ދ ނިޔޭަގިއ    އި ޓޫރިޒަމ ަގ  ،އިކޮނޮމީެއއ  އައިސ  

މިއަދ   ؛ ވަނަ އަހަރ ެގ ކ ރިނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   1978އ .  އ މެ ޤަތެރޭަގއި ހިމެނޭ    ެގމ  އ ޤައޮތ  އެނ މެ ފަީގރ  ތިނ   

  21000ބޮލަކަށ      ތެރޭގައިދ ނިޔޭެގ އެނ މެ ބާރަށ  ކ ރިައރައި، އެނ މެ ތަރައ ޤީވަމ ނ  އަނ ނަ ޑިވެލޮޕިނ ގ ނޭޝަނ ގެ 

އ މެއ  ޤަލ  އިނ ފ ލޯ ނެތިއެއ   މި އޯޕަނ  މާކެޓ  އިކޮނޮމީެގ ސަބަބ ނ . ކެޕިޓަ  ،އ މަކަށ  މި ރާއ ޖެ ބަދަލ ވީޤަޑޮލަރ  ޖެހޭ  

ެގ މައ ޗަށ  ބިނާކޮށެއ  މި ރާއ ޖޭެގ ތަރައ ޤީެގ އެ ސޭވިނ   ،އ ޖޭެގ ސޭވިނ ގ ރޭޓަށ  ބަލާއިރ ަގއި ރާމި    ނ ވާނެ.ތަރައ ޤީެއއ 

ނ ހިނ ޭގނެ.   މަޝ ރޫޢެއ   އިނ ފ ލޯއެއ ވެސ   އޮ   އ ފެއ ދ ނ ތެރިޮއވެެގނ ،  ކެޕިޓަލ     ،ެވެގނ އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަރ 

ެއ މީހ ނ ެގ ކެޕިޓަލ  މިތާނަގއި އިނ ވެސ ޓ ކޮށ ެގނ  ރާއ ޖޭނ  އ ފެދޭ ފައިސާއިނ  މި ރާއ ޖެ   ،ނަަގނ  ކެރޭ މީހ ނ ކ ރިސ 

ޑޮލަރ   ރާއ ޖެއަކީ  ދިވެހި؛ ރާއ ޖެއަށ  ޑޮލަރ މި  ރިސޯޓ ތަކ ެގ މ ވައ ޒަފ ނ ނަށ  މ ސާރަލިބެނީ ވެސ .    ،ތަރައ ޤީވަނީ ވެސ 

ޑޮލަރ  ގެނ ގ ޅޭ މީހ ނ  މި ރާއ ޖެއަށ  ؟ އަނެއ  ކޮޅަށ  ބަލަމާތޯ  ެގމި ދައ ކާ ވާހަކައި އ މެއ  ނޫނ . މި ބޭފ ޅ ނ   ޤަޖަހާ  

އެ ވެސ  ހަމަ ކ ރެވިދާނެ  .  ނ ވާނޭ ށ  ޑޮލަރެއ  ެގނެސ ެގނ ކަ ހިރާއ ޖެއަލަރ  ނ ެގނ ނަނ  ާގނޫނެއ  ފާސ ކ ރަނ ވީ. ދިވެޑޮ

ހިރާއ ޖޭެގ މީހ ނ  ބޭނ މެއ  ނޫނޭ ޑޮލަރ  ެގނ ނާކަށ .  ދިވެ  ، ކަމެއ . ޔ ނަިއޓެޑ  ސ ޓޭޓ ސ  އޮފ  އެމެރިކާއިނ  ނިނ މަނ ވީ 

އިނ  ކެޕިޓަލ   މިއީކީ.  ރައިސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި  ނޫނ   ކަމެއ   އޮތ   ނެތި،    ،ނެތި  ފ ލޯއެހެނ   އިކޮނޮމީއެއ   މާކެޓ   ފ ރީ 

ެގ ތެރޭަގއި  1850  ،ެގ ތެރޭަގއި 1880ރ ނ ަގއި،  ަގމިދިޔަ  ؛ އ މެއ  ނެތ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ޤަ ވެފަިއ އޮތ   ތަރައ ޤީ

ބިރ ވެރި ވާހަކަދެކެވ ނ .    ،އ މ ތަކ ަގއި މިހާރ  މި މަޖިލީހ ަގއި މި ދެކެވޭ ނ ރައ ކާތެރިޤަދ ނިޔޭެގ ޔޫރަޕ ެގ ވަރަށ  ިގނަ  

ޔޫރަޕ ެގ   ؛އެ ބަހ ސ  ހިނިގ. ރަޝިޔާ ކޮމިއ ނިޒަމަށ  ބަދަލ ވީ. ޗައިނާ ކޮމިއ ނިޒަމަށ  ބަދަލ ވީ. އަދި ދ ނިޔޭެގ އީސ ޓ  

ރ ނ ެގ ތެރޭަގއި އެތައ  ސަތޭކަ މިލިއަނ  މީހ ނ ެގ ަގ ފަހ ނ  ރައ ޔިތ ނ  ބަނޑަށ  ޖެހިެގނ  މިދިޔަ  އެނ މެ ؛އ މ ތައ ޤަ

ބަދަލ ވެެގނ ފ ރާނަ ެއކަނ   އިނޭގތޯ  ވާހަކަ ޮގސ ެގނ ،  މ ގ ރ ނ   ރަީއސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި  ވޯލ   ބަރލިނ   ާއއި  ދިޔައީ. 

ލޭހޫނ  ޒ ވާނ ނ ނަށ  މި ؛ މިތާނަގިއ މިތިބި ޒ ާވނ   ަގނ ނަވާނެދިޔަ ޮގތ ެގ ވާހަކަ މަނިކ ފާނަށ  އެނިގވަޑައިވެއ ޓިެގނ 

ނެ.  . ސޮވިެއޓ  ޔޫނިައނ  ރޫޅިެގނ  ދިޔަކަނ  މަނިކ ފާނަށ  އެނިގަވޑަިއަގނ ނަވާތަސ ކަހަލަ ކަނ ތައ ތައ  އެނިގވަޑައިނ ަގ

  ،މި ދައ ކާ ވާހަކަައކީ  ހީކޮށ   ދައ ކާއިރ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ހެޔޮއެދިެގނ  ކަމަށ   އެހެނ ވީމާ، މިހިރަ މިތާނަގިއ މި ވާހަކަ

ެގނ ދިޔ ނ  މަނާކ ރާނަމޭ.   މަރ ހަބާއެއ  ނ ކިޔާނަމޭ. އެ މީހ ނ ނަށ  ލިބޭ ފައިދާ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ބޭރ ެގ އިނ ެވސ ޓަރ ނ ނަށ 

ަގިއ، ހަމަ އާ އިނ ޑި. މީެގ ކ ރީެގ އެތައ  އަހަރެއ  ކ ރިނ   ނ  ޑޮލަރ  ނ ަގނެވޭނޭރައ ޔިތ ނ  ބޭސ ފަރ ވާއަށ  ދެ  ރާއ ޖޭެގ

ވާހަކަ ދައ ކާ  މި  ނ ދެވޭ.  ؛ މިހާރ   ބޭރަށ   ނޫނިއ ޔާ  ހ އ ދަދީެގނ   ސަރ ކާރ   އިނ ވެސ ޓ ކޮށ ެގނ ،  ކަރަނ ސީ  ފޮރިނ  

ފަީގރ      ފަީގރ ކަމ ނ ައކީއާދީެގނ  ނޫނިއ ޔާ އެއ ވެސ  މ ދަލެއ  އެތެރެނ ކ ރެވޭ ޮގތަށ . އޭރ  އިނ ޑި   ސަރ ކާރ  ހ އ ދައެއ 

ހަކަށ  ސާޅީ  ،މީެގ ތިރީހަކަށ  އަހަރ  ކ ރިނ ؛ ނ ޖެހޭ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މިދިޔަކަ ޑޮލަރ  ވެސ  ބޮލަކަށ އ މެއ . ސަތޭޤަ
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ވެރިކަމ ެގ ކ ރިނ .  ަގިއ ވ މ ެގ ކ ރިނ . ނަރަސިމ ހާ ރާއޯެގ  1984ރަޖީވ  ާގނ ދީ ޕ ރައިމ  މިނިސ ޓަރަކަށ     އަހަރ  ކ ރިނ 

ރަީއސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ބޮޑ   އާއިނ ޑި ؛ އެހެނ ވީމާ،  އެނ މެ  ފަސ ވަނަ  ދ ނިޔޭެގ  ޕާސ ކޮށ ފައި  އިނިގރޭސިވިލާތ   ިއއ ޔެ   

އޯޕަނ  މާކެޓ  އިކޮނޮމީއަށ     އި، ދިޔައީ. އެ މީހ ނ  ވެސ  މި ދެނ ނެިވ ރެސ ޓ ރިކ ޝަނ  ދޫކޮށ ލަ އިކޮނޮމީއަށ  ބަދަލ ވެެގނ 

ތ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ކޮމިއ ނިޒަމ  ވިތ  ޗައިނީޒ   ރަސ މީ ފޮތ ަގއި އެބަ އޮ  .. ޗައިނާ ވެސ  ކޮމިއ ނިޒަމ  ދޫނ ކ ރޭކީބާޙަމަރ 

ކެރެކ ޓެރިސ ޓިކ  ކިޔާފައި ފަިއނޭނ ޝަލ  ސިސ ޓަމ  ދޫކޮށ ލީ. އެ މީހ ނ  ވެސ  އޯޕަނ  މާކެޓ  އިކޮނޮމީއަކަށ  ބަދަލ ކ ރީ.  

އިކޮނޮމީއަށ  ދެވަނަ  ބޮޑ   މިއަދ  ދ ނިޔޭެގ ެއނ މެ    އ މ ތަކ ެގ ލިސ ޓ ަގއި ޮއވެފައިޤަޗައިނާ ދ ނިޔޭެގ އެނ ެމ ފަީގރ     ،ކ ރީމާ

ރ ނ ަގއި ދ ނިޔޭެގ  ަގވަނަ   20؛ ރ ނ ަގއި ަގބަދަލ ވެފައި މި އޮތީ. ައޅ ަގނޑ މެނ  މި ދަނީ ފަހަތަށ  ދާ ވާހަކަ. މިދިޔަ  

ވާހަކަ މިކަހަލަ  މީހ ނ   މޮޔަ  ބައިވަރ   މި  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި   ދައ ކައިެގނ   މިއަދ   ތަޖ ރިބާކޮށ ،  ހައ ދާފައި  ހެއ ދިއޭ. 

ރައީސ ؛ ލ  ވީ  ދައ ކަނީ ދެއ ވާ  ،ިއއ ޒަތ ތެރި  މިނެޓ   ވާހަކަ.    ! އެއ   އީޖާދ ކ ރާ  ވާހަކަ.  އިނ ވެނ ޓ ކ ރާ  އަލ ނ   ވީލ  

ކ ރާ އެއ ެވސ  ރިސޯޓެއ  ނ ހެދޭނެ. ކާކ ތޯ ތ ކެޕިޓަލ  ފ ލޯ ނެތި، ރާއ ޖޭަގއި މިހާރ  ހަދަނ  މި ަގސ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ 

މި ރާއ ޖޭ  ؛ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ؟ ކާކ ތޯ  ނ ކ ރެވޭ ކަމަށ  ވަނީ ިވއ ޔާޓ ރިއޭޓ އެ މީހ ނ ެގ ޕ ރޮފިޓ  ރިޕެ  އިނ ވެސ ޓ ކ ރާނީ

ޑޮލަރ  މާރ ކޮށ ެގނ   ނޫނިއ ޔާ  ބޭރ  ފައިސާ ލިބޭ ތަނަކަށ .    ޖެހެނީ ބޭރ  ފައިސާއިނ ދައ ލަތަށ  ނެޭގ ޓެކ ސ  ދައ ކަނ 

ނ  އޮޕަރޭޝަނަށ  ބޭނ ނ ވާ ހ ރިހާ ފައިސާެއއ   ޖެހ ނަސ . ރާއ ޖޭެގ ރިސޯޓ  ހިނ ަގކަމަށ  ިވޔަސ ، އަދި ޑޮލަރ ނ  ދޭނ 

ވާހަކަެއއ  ނޫނ   ޮގތެއ ެގ ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  ނ ެގނެސ  ކ ރެވޭނެ އެއ ވެސ  ޮގތެއ  ނޯނ ނާނެ. އެއީ ޢަމަލީ ޮގތ ނ  ކ ރެވޭނެ

ނ ބެހެއ ޓޭނެ    . ރިސޯޓަކަށ  ލިބޭ ހ ރިހާ ޑޮލަރެއ  ބޭރ ގައިއ ކަނ ޖެހޭނީމިކަނ  ރީތިކޮށ ، އޮމާނ ކޮށ  ވާހަކަދަ  .މި ދައ ކަނީ

  އި...ެގނ ދެވޭނީ ރިސޯޓ ތަކ ެގ ހ ރިހާ ޚަރަދެއ  ކަނޑާފަ  ށ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ރިސޯޓަކަށ  ހަމައެކަނި އެ މީހ ނ ނަށ  ބޭރަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

   !އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާހަކަކޮޅ  ނިނ މާލަދެއ ވާ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޝަރީފ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މަރަދޫ

  ، ޖެހިރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ  ބަނޑަށ   .އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ކަނ ބޮޑ ވޭ؛ އާދެ! ައޅ ަގނޑ  މި ނިނ މާލަނީ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ޑޮލަރަށ  ބޮލަކަށ    19000ޑޮލަރ ނ   150އ މ ެގ އިޤ ތިޞާދ  ފ ނޑ ފ ނޑ ވެެގނ ދާ ކަހަލަ ވާހަކަެއއ  މި ދެކެވެނީ. ޤަމި 

ޖަހާ އެފ ށ މިފ ށަށ  ޖަހައި، އެކޮޅ ކޮޅ ނ   ،ބަދަލ ކޮށ   އަލ ނ   ދިޔަ ސިޔާސަތ  ތަށ  ރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  ބަދަލ ވެެގނ ޖެހޭ ޮގ

 ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ވާހަކަ މި ދައ ކަނީ. 
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .ޠާރިޤ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ މަހިބަދޫޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޠާރިޤ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މަހިބަދޫ

 ރާރާ ބެހޭަގނޮޅިވަރަމ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ހ ށަހަޅ އ ވާފައިާވ މި    އާދެ!  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

 ؛ކޮށ  ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ދާއިރާއިނ  ލިބޭ ޑޮލަރ  ރާއ ޖޭަގއި ހިފެހެއ ޓޭނެ ނިޒާމެއ  ާގއިމ ކ ރ މަށ ޞަޚާއ   ،ޮގތ ނ  ރާއ ޖޭަގއި

ޮގތޭ ބ ނ މަކީ އެނ މެ ރަނަގޅ    އިޤ ތިޞާދީ ކަނ ކަމ ަގއި ސީދާ ިމެވނި ޮގތަކީ ހަމައެކަނި އޮތ   ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ޖެހޭ އާމ ދަނީ ބޮލަކަށ   ،ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މި ވިދާޅ ވީދެއ ކެވި މަރަކ  ވާހަކަފ ޅ ޔަނޫނ . ދެނ މެ  ޮގތެއ 

ކަނ ކަނ  މި ކ ރެވެނީ ވެރިކަމަށ    . އެެއއީ ރަީއސ  ޔާމީނ ެގ ވެރިކަމ ެގ ތެރޭަގއި އިތ ރ ކ ރި އަދަދ ؛ މިވަރަށ  އިތ ރ ކޮށ 

ވެރިކަމ ެގ ތެރޭަގިއ    ެގނީމަ. ރައީސ  ޔާމީނ އ މެއ ެގ އިޤ ތިޞާދ  މެނޭޖ ކ ރަނ  އެނގ ޤައެ   ؛ރާއ ޖޭެގ  އީއެ  ؛އަނ ނަ ބައެއ  

ަގއި ބ ލެކ  މާކެޓ   14،  2013ހަމަ ޑޮލަރ ެގ ބ ލެކ  މާކެޓެއ  އޮތ .  ވަނަ އަހަރ ެގ ތެރޭަގއި   15؛ ވަނަ އަހަރ   2014

ަމއ ޗަށ  އޭރ ަގއި ޑޮލަރ  އަރަިއެގނ   ރ ފިޔާއަށ   17އޮތ .   ރ ފިޔާއަށ  ޑޮލަރެއ  ޖެހޭ ހިސާބަށ  ދިޔަ.   18ދިޔަ.  ވ ރެ 

ކޮށ  ބޭނ ކިނ ގ ނިޒާމ ެގ ތެރެިއނ  ރައީސ  ޔާމީނ  ާގނޫނަށ  ޞަ އަޅ ަގނޑ މެނ  ޚާއ ؛ ނަމަވެސ ، ައޅ ަގނޑ މެނ  ޭއރ 

ޑޮލަރ ެގ ބ ލެކ  މާކެޓ  ާގތ ަގނޑަކަށ     އަދި ބައެއ  ބަދަލ ތައ  އެމ .އެމ .ޭއ ތެރެއިނ  ެގނެސ ެގނ   ،ެގނ ނަނ ޖެހ ނ  ބަދަލާއި

. އެީއ  ކިޔާ ބ ލެކ  މާކެޓ  ވެސ  ތިރިކ ރި މި ؛ ޑޮލަރ  ޖެހޭ ހިސާބަށ  ބ ލެކ  މާކެޓ ލާރިއަށ  60ރ ފިޔާ   15.  ހ އ ޓ ވާލި

ނ ކ ރަނ   ތެރެއަށ  އަނ ނަ ޮގތ . އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލެއ   ެގކަނ ކަނ  ކ ރީމާ، ތަރ ތީބ ވެެގނ  އިޤ ތިޞާދ ކަނ ކ ރަނ  އެނިގެގނ   

އެއީ    ނ  ޑޮލަރ  ރާއ ޖޭަގއި ހިފެހެއ ޓިދާނެ ކަމަކަށ .ނ ވަތަ ރިސޯޓ  އޯނަރ ނ  އަތ   ެގ އަތ ނ ަގދަކަމ ނ  އިނ ވެސ ޓަރ ނ 

ކަމެއ    ވެސ   ނ ރައ ކާތެރި  ަގވާއިދަކ ނ  ޤަ ވަރަށ   ނ ވަތަ  ހަދާފައި  ާގނޫނެއ   ބަލާއިރ .  އިޤ ތިޞާދަށ   އ މެއ ެގ 

ވ ސ  ތެރޭަގއި  އޮފ  މޯލ ޑި  ހިލ ޓަނ  ހިނ ާގ ކ ނ ފ ނީެގ، އެ މީހ ނ ެގ ޑޮލަރ ތައ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ބޭނ ކ   އެމ .އެމ .ޭއއިނ 

 ކިޔާފައި ާގނޫނ  ހެދ މަކީ ނ ރައ ކާތެރި ޖެހޭނޭ ކިޔާފައި، މިެވނި ވަރަކަށ  ސޭލ ސ ެގ ޕަސެނ ޓެއ  ހ ނ ނަނ   ޖެހޭނޭ ހ ނ ނަނ 

ނ ވަތަ    ،އިޤ ތިޞާދީ ކަނ ކަނ  ހިފެހެއ ޓޭނެ ކަމަށ  ަގބޫލ ކ ރ މަކީ ކ ށ ހީއެއ    ކޮށ ޞަޚާއ   ކޮށ މަޖ ބޫރ   ،ކަމެއ . ާގނޫނަކ ނ  

 އ ގެ ކޮނ މެ ފ ލ ހެ ،ޯގސ ހީެއއ . އެމ .ޑީ.ޕީ ވެރިކަމަށ  އަިއއ ސަ ޑޮލަރ ެގ މައ ސަލަ ދިމާވީމާ، ރައީސ  ނަޝީދ  ވިދާޅ ވީ 

. ޑޮލަރ  އެނ މެ ފަހ ނ   ޑޮލަރެއ  ވެސ  ނ ބެހެއ ޓ ނ   ގައިފަހަތ   ހެއ ެގފަހަތ ަގއި ޑޮލަރެއ  ބަހައ ޓާނީއޭ. ނަތީޖާއަކީ ފ ލ 

އަރަިއެގ ބޮޑ ވެެގނ   ބަހައ ޓާނަނ ޕ ރެޝަރ   ފ ލ ހަކ   ފަހަތ ަގއި  ޑޮލަރެއ ެގ  ޕ ރެޝަރ     މޭ! ދިޔައީ.  ފަހ ނ   އެނ މެ 
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އަށ  ހިއ ލީ ރައީސ  ނަޝީދ  މި ދެނ ނެިވ  15.42ޖެހ ނީ. އެކ ސ ޗޭނ ޖ  ރޭޓ   ޮގސ  ޑޮލަރ އެކ ސ ޗޭނ ޖާ ކ ޅެނ އަރަިއެގނ 

އ ސޫލަކީ  އެއ   އިއ ޒަތ ތެރިވާހަކަފ ޅ ދެނ މެއަކ   ؛ ޮގތަށ .  ާވހަކަފ ޅ   ދެއ ކެވި  މެނ ބަރަކ   ދެއ ކީއެއ     ، ދައ ކަވަމ ނ  

. އެ މީހ ނ ެގ ބ ލެކ  މާކެޓެއ  ނޯޭވ. އެ ީމހ ނ ެގ އޮނ ނަނީ ދޫކޮށ ލާފަ  ،އ މ ތަކ ަގިއ އެކ ސ ޗޭނ ޖ  ރޭޓ ޤަ އާއި ބައެއ   ޗައިނާ 

ޑިމާނ ޑ  އެހެނ ވީމާ،  އޮނ ނަނީ.  ޑޮ-ފ ލޯޓ ކޮށ ފައި  މީހ ނ ެގ  އެ  ޮގތަކަށ   މީޓ ވާ  ކ ރައިސިސ ތައ   ސަޕ ލައި  ލަރެގ 

؛ އޮތ  ހާލަތާ ގ ޅޭ ހާލަތެއ  ނޫނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   . އެހެނ ވީމާ، އެީއކީ ރާއ ޖޭަގއި މިހާރ  މިމެނޭޖ ކ ރަމ ނ  ެގނ ދާނީ

 ؛ރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ ެގ ތެރޭަގއި ދިވެހިނ ނަށ  ފ ރ ޞަތ  ނ ލިބެނީ މިވެނިމިވެނި ކަމެއ  ދިމާވީމާ،  ބައެއ  ބޭފ ޅ ނ  ވިދާޅ ވޭ

އިއ ޒަތ އޭ ދާއިރާެގ  ކެނ ދޫ  ދެއ ކެވި. ެގތެރޭަގއި  މިތާ  ދެނ މެއަކ   ވާހަކަފ ޅ ތަކެއ   ިގނަ  ވަރަށ   ވެސ   މެނ ބަރ   ތެރި 

ކޮށ ފައި،  ޞަ ޓޫރިޒަމ ެގ ބައެއ  ސެކ ޓަރައކީ ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޚާއ  ؛އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ަގބޫލ ކ ރަނ  ބައެއ  ސެކ ޓަރ

ސެކ ޓަރތަކެޕ ރޮޓެކ ޓ ކ ރަނ  ފޮޓޯގ ޖެހޭ  ދާއިރާެގ  ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ  ތެރޭަގއި  ެވރިކަމ ެގ  ޔާމީނ ެގ  ރައީސ   ާއއި  ރަފީއ . 

ޚާއ  ދިވެހިނ ނަށ   ހ ސ   ތެރެއިނ ޞަމިކަހަލަ ސެކ ޓަރތަކެއ ަގއި  ަގާވއިދ   މިނިސ ޓަރ  ޞަ ޚާއ   ،ކޮށ   އިކޮނޮމިކ   ކޮށ  

ޑ ރޯނ ނ     . ޓޫރިޒަމ  ދާއިރާގައިބަރ  އިނ ނެވިއޭރ ަގއި މ ހައ މަދ  ސަޢީދ ، މިހާރ  މާވަށ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ 

ކ ދިނ ތައ  ވަޒީފާ ލިބޭނެ   ރަފީެގ ކ ދިނ ތަކެއ  ތަމ ރީނ ކ ރ މ ެގ ޕ ރޮގ ރާމ ތަކެއ  ހިނ ިގ. އަދި އެގ ފޮޓޯނެގ މާއި އަދި ފޮޓޯ 

މިހާރ  ވެސ  ދޫކޮށ ލީ.  ތެރެއަށ   ހިނާގ ކަނ ތައ ތަކެ  ،ނިޒާމެއ ެގ  ޚިލާފަށ   ަގާވއިދާ  ޑަިއވ ކ ރ މަށ ،    .އ މިހާރ  ވެސ  

މާސ ޓަރ މެނ ބަރ ޅ އަ  ؛ޑަިއވ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ނައިފަރ   އަޚ   ރާއ ޖޭނ     ،ަގނޑ މެނ ެގ  މާސ ޓަރ ނ   ޑައިވ  

މީހ ނ  މި ވަޒީފާތަކ ަގއި.  ކަމެއ  ނޫނ . އެކަމަކ  ރާއ ޖޭަގއި ިގނަީއ ބޭރ   މަކީ ހ އ ދަ ެގނ ގ ޅ މީހ ނ ނަށ  ވަޒީފާދީެގނ   ބޭރ 

ތ ނ ނަށ  ލިބޭނެ  ހިފަހައ ޓައިެގނ  އެ އާމ ދަނީ ރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިއ ޖެހޭ، ހިފެހެއ ޓިދާނެ މިނ ަގނޑ ތަހިފަހައ ޓަނ މި ހ ނ ނަނީ  

ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެނ  ރައީސ     ށ ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ދާއިރާއަ؛ ޮގތަށ  ތަރ ތީބ ކ ރެވޭނެ ކަނ ތައ ތައ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

އެ ބޭނ ނ ކ ރާ    ލިބ ނ  އާމ ދަނީ މިހާރ  ވެސ  ދިވެހި ދައ ލަތަށ  ލިބޭ. ެއ ދައ ލަތަށ  ލިބޭއިރ ޔާމީނ ެގ ވެރިކަމ ެގ ތެރޭަގއި  

ދައ ލަތ  ތަފާތީ  މެނޭޖ ޮގތ   ޚަރަދ ތައ   އިޤ ތިޞާދ ނ .  ހެނދ ނ    ؛ނ ކ ރެވެނީ.  މިއަދ   މެނޭޖ ނ ކ ރެވެނީ.  ޚަރަދ ތައ  

ފެނާއި ކަރަނ ޓާ ؛ ލަރ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ހަމައެކަނި ޚަރަދ ތައ އަދި ސަތޭކަ މިލިއަނ  ޑޮ  ،ދަނ ފަޅީަގއި މިނިސ ޓަރ  ވިދާޅ ވި

ެގނ ނޭ މި  ބިއާސަނ ދައަށ  ބިލ ދައ ކަނ ، މ ސާރަދޭނ  އަދި ސަތޭކަ މިލިއަނ  ޑޮލަރ  ރާއ ޖޭނ  ބޭރ ނ  ލި  ،ބިލ ދައ ކަނ 

ދޭނ ޖެއ ސޭނީ.  ދެކޮޅ   އަހަރ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ފެނަދައ ލަތ ނ   ނ ދެިވެގނ   ފައިސާތައ   ތަނ ތަނ ނ  ޖެހޭ  ކޯޕަރޭޝަނ   ކަ 

މީހ ނ  ސަޕ ލައިކ ރާ  މީހ ނ ނަށ   އެ  ތިބެނީ.  އެ  ޚިދ މަތ ދީފައި  މަގ މަތިނ   ދައ ލަތ ަގިއ  ނަށ  ރައ ޔިތ ނ   އެހެނ ވީމާ،   .

ރާއ ޖޭެގ ޓޫރިޒަމ     ަގއި މި އަހަރ ެގ ފަހ ކޮޅ   ،ތިރާފ ވީ ޢ ފައިސާެއއ  ނެތ . ނެތީމާ، އެނ މެ ފަހ ނ  މިނިސ ޓަރ  ވެސ  އެ އި

ދާދިޔ މަށ  ބަލާއިރ ، ިމ    އާއި އަދި ތަކެތީެގ އަގ ބޮޑ ެވެގނ ޮގތަށ  ބަލާއިރ ، ޔޫރަޕ ަގއި ހިނާގ ހަނގ ރާމަ   ދާމިހާރ  މި
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ކ އާ  ެގއަހަރ  އޮތ .  ފަހ   އެބަ  ފ ރ ޞަތ   ދިޔ މ ެގ  ފައ ތަރަކަށ   ނ ބައި  ވަރަށ   އިޤ ތިޞާދ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ޓަރަގއި 

އެ އެނިގލައ ވާ  މިހާރ   ވެސ   ފަތ ރ ވެރިކަމ ގަ މިނިސ ޓަރަށ   ހިނގައިދާނެކަނ .  ދިވެހިރާއ ޖެ  ހާލަތަށ   ޓޫރިޒަމ    އި 

އާނ މ    ޑޮލަރ  ކޮށ  ލޯކަލ  ޓޫރިޒަމ ަގއިޞަ. ޚާއ އިލެއ ނ ޭވ ރާއ ޖޭގަ ދިމަ  އ ކ ރައ ވާ ނަނ ބަރ ތަކެ މިނިސ ޓަރ އެ އިޢ ލާނ 

މާފ ށި ތަނ ތާނަގިއ    !ހިސާބ ތައ  ރަނަގޅަށ  ބަލާރަށ ރަށ  ރަނަގޅަށ     ަގއި ހައ ސ  ޓޫރިޒަމ  މި ކިޔާ ެގސ ޓ  ؛ މީހާއަށ  ލިބޭ

  ،އެހެނ ވީމާ، ޭއެގ މާނަައކީ؛ މިހާރ  ކިހާވަރެއ ތޯ އޮކިއ ޕަނ ސީ ހ ރީ. ވަރަށ  ދަށ . ވަރަށ  ދަށ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ   ހ ރެ.ރާއ ޖެއަށ  ވަނ ނަ ޑޮލަރ  މަދ ވެެގނ ނޭ މި ދަނީ މި ދެނ ނެވި ސަބަބ ތަކާ

 ރައީސ ، ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ .  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ބަރ  ނ މެއިއ ޒަތ ތެރި  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ  

 ށ . އަޙ މަދ  ޝިޔާމަ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޝިޔާމ  ައޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ދ ވެސ  ދައ ކާ ވާހަކައެއ .  މިއީ ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ައބަ؛ ރާރ  ަގވާ    ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ހ ށަހަޅާފައި މި

ނޮޅިވަރަމ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވެސ  ބޭނ ނ ފ ޅ ވަނީ.   ،ކަނ ކަނ  ހާސިލ ކ ރ މަށ  ޓަކައި އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   މި

ރައީސ  އިއ ޒަތ  ބޮޑެތި    މި؛ ތެރި  ވަރަށ   ހ ރި  އެބަ  ޓަކަިއ  ހާސިލ ކ ރ މަށ   ނ ވަތަ  ހާސިލ ނ ވ މ ަގިއ  ކަނ ކަނ  

  މި .  ސަރ ކާރ ނ   ިވޔަސ ޮގތެއ ކޮނ މެ  އަދާކ ރަނ ޖެހެނީ  ދައ ރެއ   މ ހިނ މ   އެނ މެ  ޙަޤީޤަތ ގައި  އިޭއގަ   ޮގނ ޖެހ ނ ތަކެއ .

  ، ތިބީމި  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  .ނެތ ނ   ެވސ   ނިޔަތެއ    ކ ރ މ ެގ  މިކަނ   ، މައ ސަލައަކީ  ބޮޑ   އެނ މެ  އޮތ   ސަރ ކާރ ަގއި

  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ   ނެތީ  ބޭފ ޅ ނ ނަށ   އެ  .އިނ ވެސ ޓަރ ނ   ބޭރ   ހަމަ   ކަހަލަ  މ ޅިނ   ތިބީ  މި  ކޮށ ެގނ އިނ ެވސ ޓ   ފަތ ރ ވެރިކަމަށ 

 ހަރ ދަނާކޮށ ފާނެ  ރަނަގޅަށ   ކަމެއ   .ނެތީ  އިތ ބާރ   ސަރ ކާރަށ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  .ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި  އިތ ބާރ   ނިޒާމަށ   މާލީ

  ވެސ    ރ ނ ނަކަށ އިނ ވެސ ޓަ  ފޮރިނ   އަދި  ލޯކަލ   ތިއ ބެވި  ކޮށ ެގނ އިނ ެވސ ޓ   ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  މިއަދ   ވެސ   ކަމަކަށ 

 ނގޭ އެ އެބަ އެނ މެނ ނަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ތިބިކަނ  ނެތިފައި މިއަދ  ެވސ  ބަޔަކ  ކ ރާނެއިނ ވެސ ޓ  މިތަނަށ  އަދި .ނެތ 

  އިއ ޒަތ ތެރި  ނ ބ ނޭ  މިހާރ   ޮގތ ަގއި   ޤައ ެމއ ގެ   މިނިވަނ   މިއީ   ޤައ މ   މި ؟ވަނީ  މި  ކިހިނެއ ތޯ  .ރަީއސ   އިއ ޒަތ ތެރި

  ތިބި   ކ ރަނ އިނ ވެސ ޓ   ޤައ މަށ   މި  މިހާރ   ޮގތ ގައި  ނިޒާމެއ ެގ  މާލީ  މިނިވަނ   ނިޒާމަކީ  މާލީ  ޤައ މ ެގ  މި  .ރައީސ 

  މި .  ހ ރި  އެބަ  ސަބަބ ތަކެއ    . ހ ރި  އެބަ  ސަބަބ ތަކެއ .  ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި  ނ ބަލާ  މިހާރ   އިނ ވެސ ޓަރ ނ   ޤައ މ ތަކ ގެ 
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 ހިސޯރ ކޮށ ފައޭ   ޤައ މ   މި  ޤައ ެމއ   ވަކި  ބ ނެ  ރައ ކާތެރިކަމަށ   ސަލާމަތާއި  ރީޖަނ ެގ  މި  ،އޯޝަނ   އިނ ޑިއަނ   'ސަރަޙައ ދ ގެ 

 އެބަ  އޮތ ކަނ   ވަދެފައި  ޤައ މ   މި  ތަކަށ ެއގ ރިމެނ ޓ   ެގއ ލޭވަރ ެގ  މިނިވަނ ކަނ   ޤައ މ ެގ  މި   .ރައީސ   ިއއ ޒަތ ތެރި  އޮތީ

  ފެނ ނަނީ   މި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ .  ފަރާތ ތަކަށ   ތިބި  ކޮށ ެގނ އިނ ވެސ ޓ   ތަނ ގައި  މި  އިނ ވެސ ޓަރ ނ ނަށ   ބޭރ ެގ  ނޭގއެ

  އަޅ ވެތިވެފައި  އިޤައ މ ަގ  މި  ެވސ   ނިޒާމ   މާލީ  ،ނެތީތީވެއިތ ބާރ    ނިޒާމަށ   މާލީ  ޤައ މ ެގ  މި  ދަނ ނަވާހެނ   މި  މިއަދ 

 އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ތައ    މީހ ނ ެގ  އެ  ިމއަދ   އިނ ވެސ ޓަރ ނ   ބޮޑެތި  ވަރަށ   ތިބި  ކޮށ ެގނ އިނ ެވސ ޓ   އިޤައ މ ގަ   މި  އޮތީތީވެ

 ސަރ ކާރ  .  ނޫޅޭ  ބަޔަކ   ިވސ ނާ  ސީރިައސ ކޮށ   ދޭތެރޭގައި  ކަނ ތައ ތަކާ  މި  .ރައީސ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ކ ރޭޕ ލ އައ ޓ    އެބަ

  ެގއ ލ ނ   ލިބޭ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ދިވެހި  ެގއ ލ މާއި  ލިބޭ  ނިޒާމަށ   މާލީ  ޗާޕ ކ ރީމަ  ފައިސާ.  ޗާޕ ކ ރެވޭތޯ  ފައިސާ  ބަލަނީ

  އެފ ގެ .އެމ . އައި  !ބައ ލަވާ  ފަހ ނ   އެނ މެ  ނ އެފ . އެމ .އައި.  ރައީސ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ނޭގއެ  އެބަ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ވެސ 

 އިދަރަ  މި  ދިވެހިރާއ ޖެ  ޓަކައި  ހަރ ދަނާކ ރ މަށ   ނިޒާމ   މާލީ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ތަނ ތަނ ނ   އެފ  .އެމ . ައއި.  ހަެއއ   އާޓިކަލ 

  ރެކޮމެނ ޑޭޝަނަކަށ    އެއ ވެސ   ހ ރި  ދީފައި  ޓަކައި  ސަލާމަތ ކ ރ މަށ   ޤައ މ   ދިވެހި  ރައ ޔިތ ނ ނާއި  ދިވެހި  ދެރ މ ނ   އޮތ 

  ސަރ ކާރ   މި ފިލަިއެގނ  އެޖެނ ސީތަކަށ   ރޭޓިނ ގ  އ ޅެނީ މިހާރ  . ނޫނ  ލަނީކީއިބަލަ .ރަީއސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ލަނީކީއިބަލަ

  ސަރ ކާރ   މި  ެއކީަގއި  އެޖެނ ސީއަކާ  ރޭޓިނ ގ   ެއއ ެވސ   ،އެކީަގއި  އެޖެނ ސީއަކާ  ރޭޓިނ ގ   ބޭނ މެއ ނ ވޭ  މިހާރ .  އ ޅެނީ  އެ

  ރޭޓިނ ގ  ބޮޑެތި  އިނ ޓަރނޭޝަނަލ   އީމި  .ބ ރައިބ ކ ރަނ   ވީބޭނ ނ   .ރައީސ    އިއ ޒަތ ތެރި  ނ ވޭ  ބޭނ މެއ   ކ ރާކަށ މަސައ ކަތ 

  މި   ތެރޭގައި  ެގސަރ ކާރ   މި  ކޮނ މެ  ކޮނ މެ  ރައީސ ،  ިއއ ޒަތ ތެރި  ނ ކ ރެވޭނެ  ބ ރައިބެއ   މީހ ނ ނެއ   މި.  އޭޖެނ ސީތައ 

 ނެރ ނީމާ  ރޭޓިނ ގ   އެ.  ނެރޭނީ  މީހ ނ   އެ  ރޭޓިނ ގ   ޑ ސ ޓޭނ ޑަ  މީހ ނ ެގ  އެ  އެހެނ ވީމާ،  .ޮގތަކަށ   ކ ރާބ ރައިބ   މީހ ނ 

  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އިމ ޕ ރޫވ މަނ ޓެއ .  ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި  ފެނ ނަނީ   މި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ތަނ   އޮރިޔާނ ވާ  ޤައ މ   ދިވެހި

  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި   ދަނ ނަވާހެނ   މި  ހ ރީ  މި  ނދަޫގތަކެއ އ   އެހެނ ވީމާ، .  ހ ރީ  މި  އ ނދަޫގތަކެއ   އެހެނ ވީމާ،.  ނ ފެނޭ

  ޚާއ ޞަކޮށ    ވަކިނ   ،ފަރާތ ތައ   ތިބި  ކޮށ ެގނ އިނ ވެސ ޓ    ދިވެހިރާއ ޖޭގައި  ޮގތަށ   ބޭނ ނ ފ ޅ ވާ  މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި

 މައިަގނޑ    ޖެހިލ ނ ވާ  ބަހައ ޓަނ   ޤައ މ ގައި  މި  ފައިސާ  ފަރާތ ތަކ ނ   ތިބި  ކޮށ ެގނ އިނ ެވސ ޓ    ފަތ ރ ވެރިކަމ ަގއި

  ނިޒާމ ެގ  ބޭނ ކިނ ގ   ،ދިޔައީ  މި  ކޯޓ ގައި  ކ ރިމިނަލ   ސ ވެ  މިއަދ   ވެސ   މިއަދ .  ނޭގއެ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ސަބަބ ތައ 

  ހ ރިއ ޔާ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި   މ ޅި  ނިޒާމ ،  މ ޅި  އަިއއ ސަ  ސަރ ކާރ ނ   މި  ައއިއ ސަ،  ސަރ ކާރ ނ   މި  ކަނ ތައ ތަކެއ   ތެރޭގައި

 ހާސިލ ކ ރ މަށ    ބޭނ މެއ   ސިޔާސީ  ސީދާ  ހަމަ  ޓަކައި  ެގއ ލ ވާލ މަށ   އިތ ބާރ   ކ ރާ  އިނ ވެސ ޓަރ ނ   ބޭނ ކ ތަކަށ   ހ ރި

  ކަމަށ   ކ ރާއިނ ވެސ ޓެއ   ޤައ ަމށ   މި  މިއަދ   އެހެނ ވީމާ،  .ހ ނ ނަނީ  އެ  ނޫނ ތޯ  ކަނ ތައ ތަކެއ   ކ ރެިވެގނ ދާ   ޓަކައި

.  އަތ ގައި  ެގއިނ ޑިއާ   އޮތީ  އެ  އިނ ޓެލިޖެނ ސ   މާލީ  .އިނ ޑިއާއަށ   ނޭގއެ  އެބަ  ކ ރިނ   ވ ރެ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ވަނ ޏާ

 މި  ،ކިޔަނީ  މި  ައއ ޓޭ  ިއނ ޑިއާ.  އައ ޓޭ  އިނ ޑިއާ  ކިޔަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ވެެގނ   އެހެނ .  ވަނީ  މި  ނޫނ ތޯއެހެނެއ 
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 އަދިވެސ .  އޮތީތީވެ  ހެދިފައި  ސަރ ކާރާ  މި  ސަރ ކާރާއި  ިއނ ޑިއާ  ެއގ ރިމަނ ޓ ތަކެއ   ބ ރޫއަރާވަރ ެގ  ކަމަށ މިނިވަނ   ޤައ މ ެގ

  އ ޅެނީކީ  ބޭރ ކ ރަނ   ތަނ ނ   މި  ރައ ޔިތ ނ   އިނ ޑިއާ  !ށޭއިލާ ހ އ ޓަ   ކަނ ތައ   އެ.  ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި  ހަދަމ ނ ދާތީވެ

  ޓަކައި   ކަށަވަރ ކ ރ މަށ   ރައ ކާތެރިކަނ   ސަލާމަތާއި  އިނ ޑިާއެގ.  އޮތ   އެބަ  ތަނ ގައި  މި  އަސ ކަރިއ ޔާ   އިނ ޑިާއެގ.  ނޫނޭ

  އިނ ޑިއާ   ކިޔަނީ   މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ކ ރާތީވެސޮއި  ެއގ ރިމެނ ޓ ތަކ ަގއި  ބޮޑެތި  ނ ތެދެވޭވަރ ެގ  ޅަށ ކޮ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ 

  ! މިނިވަނ ކ ރާށޭ  ޤައ މ   މި  ބޭރ ކޮށ ،   ތަކ ނ އެގ ރިމެނ ޓ   މި.  ރައ ޔިތ ނ   ދިވެހި  ބޭރ ކ ރާށޭ  ެއގ ރިމެނ ޓ ތަކ ނ   މި  .އައ ޓ އޭ

 ނޫނީ  އިހ ސާސ ކ ރެވޭނީ،  މިނިވަނ ކަމެއ    މިތަނ ެގ  ބަޔަކަށ   އެހެނ   ކިހިނެއ ތޯ  ،ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  މިހާރ 

  އެއ ވެސ    މިއަދ    މީހާއަށ   ރައ ޔިތ   ދިވެހި ؟ކެރޭނީ  އިނ ވެސ ޓ ކ ރަނ   ތަނ ގައި  މި   ތިނެ  ބިރެއ   މިތަނ ގައި  ބަޔަކަށ   އެހެނ 

 ކިހިނެއ ތޯ   ދެނ .  ނ ކ ރެވޭއިހ ސާސެއ   މިނިވަނ ކަމެއ   މިއަދ   ށ މީހާއަ  ރައ ޔިތ .  ަގއިޤައ މ   މި  ނޯވޭ  ޔަީގނ ކަމެއ   ކަހަލަ

 ހަމަ   މިހާރ  ؟ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި  ކ ރަނ އިނ ެވސ ޓ   ތަނ ގައި  މި  މީހަކަށ   ބޭރ   އޮނ ނާނީ  ެގރެނ ޓީއެއ   ކަހަލަ  އެއ ވެސ 

  ކ ރާނެއިނ ވެސ ޓެއ   މަތިނ   ޑޮލަރ ެގ  މިލިއަނެއ ހާ  ސަތޭކަ  މިހާރ .  ވާހަކަ  ދައ ކާ  މި  އެނިގވަޑަިއަގނ ނަާވނެ  ރަނަގޅަށ 

  ސަރ ކާރ ެގ  މެނ ބަރ ނ ނާއި  ބަެއއ    ތިބި  ސަރ ކާރ ަގއި  ތިބި  ސަރ ކާރ ަގއި   މި  ވެސ   މިހާރ   ލައިެގނ    ތަބަކަށ .  ފަރާތެއ ނ ވޭ

.  އ ޅޭ  އެބަ  ވިއ ކަނ   ރަށ ތައ   ލައިެގނ   ތަބަކަށ   މީސ މީހ ނ   ނ ފޫޒ ަގދަ  ސަރ ކާރ ެގ  ޓަރ ނ ނާއިޑިރެކ   މެނޭޖިނ ގ 

 ވިއ ކަނ ޏާ   ރަށެއ   ބަޔަށ   ރ ފިޔާ  ދެ ؟ތޯއާދޭ  އެބަ  އ ތަނެ  ވިކޭ  ރަށެއ   ނޫނީ  ބަޔަށ   ރ ފިޔާ  ދެ ؟ވިކެނީ  ރަށެއ ތޯކޮނ 

 ދެނ  .  ޮގތަކީ  ވާ  މި  ނޫނ ތޯ  ިމއީ .  ނިސ ބަތ ވާ  ސަރ ކާރަށ   ތަނ ނ   މި  ަގނ ނަނީ  ރަށެއ   އެ  މެނ ބަރަކ   ކޮނ މެވެސ 

  ދެނ މެަގއި   ނެތ   ޮގތެއ    ެއއ ެވސ   އިތ ރ ކ ރެވޭނެ  އާމ ދަނީއެއ  ؛އިތ ރ ކ ރަނ   އާމ ދަނީއެއ   ތަނަށ   މި  ކިހިނިއ ތޯ

  ވެސ    ވަރެއ ހިނާގނެ   ތައ ޕ ރޮޖެކ ޓ   ހިނަގމ ނ ދާ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  މިހާރ   .ވިދާޅ ވިހެނ   ޠާރިޤ   މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި

  ނ ކެރިެގނ   މަޝ ވަރާކ ރަނ   ެއކީ   ޤައ މަކާ   ެއއ ވެސ    އެހެނ   މޮޔަެވެގނ   ޖެހިެގނ   ލައިނ ނެއ ަގއި  ކ ރެޑިޓ   ފާޑެއ ެގ  .ނެތ 

 އޭނަ   ނިސ ޓަރ މި  ފޮރިނ   ައދި ؟ހ ރި  ޤައ މ ަގއި  މި  މިނިސ ޓަރަކ   ފޮރިނ   ކޮބައިތޯ.  ހ ރީ  އެ  ވެސ   މިނިސ ޓަރ   ފޮރިނ 

  ބޮޑެތިހެނ    ތަނަށ   މި  ބޭނ ނ ވަނީ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ؟ކޮބައިތޯ  ފައިދާއެއ    ވީ  ޤައ މަށ   ދިވެހި  ލަިއެގނ    ރައީސަކަށ   އެނ ެގ.ޔޫ

  ބޮޑެތި  ވަރ ގެ އ ޅ ނ    އަނ ނަނ   އައި   އަތޮޅަށ   .ފ  ކ ރީަގއި  ިއނ   ރަބިއ ޔާޢަ  ދީސަޢޫ  .ެގނ ނަނ   އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ތައ    ހީވާ

 ނަމެއ ަގއި.  ބޭނ ނ ވަނީ  ެގނ ނަނ   އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ތައ   ބޮޑެތި  ކަހަލަ  ބ ރިޖ .  ބޭނ ނ ވަނީ  ެގނ ނަނ    އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ތައ 

  ކ ނ ފ ނިތައ    ވަރ ެގނޭނޭގ  ނަަގނ    ފަރ ނ   ބާޖ   އެ  އިެގނ އަރ ވާލަ  ފަރަށ   ެގނެސ   ބާޖެއ   ހަދައިެގނ   ެއގ ރިމަނ ޓ   ނަމެއ ގައި

  ދައ ކައިެގނ    ކަމ ގައި  ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކެއ   ބޮޑެތި  މާ  ސޮިއކޮށ ެގނ   ތަކ ަގއިކ ނ ފ ނި  ޕޭޕަރ    ެގނެސ ެގނ ،  މިތަނަށ 

  ރަށެއ ަގއި   ކ ޑަ ؛ނ ދާ  މަސައ ކަތެއ   ރަށ ރަށ ަގއި  ކ ދި.  ރަީއސ   އިއ ޒަތ ތެރި  އ ޅެނީ  މި  ސަރ ކާރ ނ    މި  ރައ ޔިތ ނ ނަށ 

  ރަށ ތަކަށ    ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ކޮބަިއތޯ  އެހެނ ނަމަވެސ ، .  ނޫނ   ވާހަކައެއ    ނ ދާ  މަސައ ކަތެއ   ނަރ ދަމާގެ   ފެނާއި  މަސައ ކަތެއ  
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  އެޑ ވާނ ސ   އެދޭ  ސޮއިކޮށ ލާފައި ؟ ރައީސ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ކޮބައިތޯ  ފައިސާ   ހިނ ާގނެ  ޕ ރޮޖެކ ޓ ތައ   އެ ؟ތައ ޕ ރޮޖެކ ޓ   ހ ރި

. ނ ދެކެނ   ތަނެއ   ދެވޭ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރަކަށ   އެއ ވެސ   ފަިއސާއެއ   ސ އެއ ވެ  ދެނ   ފިޔަަވއި  ތިކޮޅެއ އެ  އެދޭ  އެކީަގއި  ޕޭމަނ ޓާ

 ކިހިނެއ ތޯއޭ  އެހެނ ވީމާ،.  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ ނ ތައ   ކ ދި  ޚާއ ޞަކޮށ   ވަކިނ .  ތިބީ  އެ  ހ އ ޓާލައިެގނ   ތަކެއ ޕ ރޮޖެކ ޓ   ހ ރިހާ

 ނިޒާމ ެގ   މި  ވިޔަފާރިވެރިނ ނަށ   ތިބި  ޤައ މ ގައި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ނާއިއިނ ވެސ ޓ ރ ނ   ތިބި  އ މ ގައިޤަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ

 ދެއ ވި ؟ދޭނީ  އަޅ ަގނޑ މެނ   އިތ ބާރ   އެ  ފަރާތ ތަކަށ   ބޭރ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ކިހިނިއ ތޯއޭ  ،ނެތި  އިތ ބާރެއ   އެއ ވެސ 

 .ދަނ ނަވަނ  ޝ ކ ރ  ބޮޑަށ  ވަރަށ  ޓަކައި ފ ރ ޞަތަށ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .ދ ޢީ ސަ މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ މާވަށ . މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ސަޢީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

  ވެސ   އެއ އިރެއ ަގއި  ައޅ ަގނޑ  ؛ރައީސ    އިއ ޒަތ ތެރި  ަގރާރ   އޮތ   ހ ށަހެޅިފައި  މި.  ރަީއސ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ 

  ނ ވަތަ  އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ތަކ ނ  ؛ފައިސާ  ރާއ ޖެއަށ   އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ތަކާއި   ރާއ ޖޭެގ  ،ނޫނ   ކަމެއ   ތާއީދ ކ ރާ

 ހަރ ކަށި  ތެރޭގައި  ަގާވއިދެއ ެގ  ،ާގނޫނެއ    އެއީ  ،ފައިސާ  ެގނ ނަ  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ   ފަރާތ ތަކ ނ   ބޭނ ނ ވާ  ކ ރަނ އިނ ވެސ ޓ  

  އިއ ޒަތ ތެރި.  ކަމަކަށ   ކަމެއ   ކ ރެވިދާނެ  ެގނެސ ެގނ   ަމއ ޗަށ   އޭެގ  ރެގިއ ލޭޝަނ ސ ތަކެއ   އ ނދަޫގ  ށ އިނ ތިހާއަ  ނ ވަތަ

  ވެސ    ރައީސަށ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ޮގތެއ ަގއި  ޚާއ ޞަ  ،ދާއިރާަގއި  ރިޒަމ ޓޫ  .ނ ކ ރަނ ތާއީދެއ    ައޅ ަގނޑ  ؛ރައީސ 

 .ފަށައިެގނ   އަހަރ ނ   ވަނަ  1972  ފެށީ   މި   ގ ނަނ   އަހަރ   50  ދިޔައިރ ަގއިވެެގނ   އަހަރ   50  ،އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެ

  ރާއ ޖޭގެ   ދ ވަސ ތަކ ަގއި  ކަޑައ ތ ކ ރަމ ނ ދިޔަ  އަށ   2022  އިނ   2012  އަދި.  2012  އިނ   92.  92  އިނ   82،  72

 މި  އިދ ނިޔޭަގ.  ދިޔައީ  މި  ބަދަލ ވަމ ނ   ނ ވަތަ  އިވޯލ ވަމ ނ   ޒާތ ަގއި  އެޭގ  ބޮޑަށ   ވަރަށ   ދިޔައީ  މި  ޢަތ ސިނާ  ރިޒަމ ެގޓޫ

  އެ  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ   .ހ ރި  ެއބަ  ދިވެހިރާއ ޖޭގައި  ތަކެއ ޕ ރޮޑަކ ޓ   ޒަމ ރި ޓޫ  ،ރީލަގ ޒަ  ހ ރިހާ  ނަނ ކިޔާ  ދ ނިޔޭެގ  ވަގ ތ 

  ައއީ   މި  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ   ބ ރޭނ ޑ ތައ    ސ ޓ ރީމ   ހައި  ، ބ ރޭނ ޑ   ހައި  އެނ މެ  ރިސޯޓ ތައ   ނ ވަތަ  ތައ  ޕ ރޮޑަކ ޓ 

  ސިފަތަކެއ    ޒީނަތ ތެރި  އޮތ   ލިބިފައި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ ،  ދިވެހިނ ނަށ    ައއީ  ބ ރޭނ ޑ ތައ   މި  ރާއ ޖެއަށ  ؟ކީއ ވެެގނ ތޯ

  އެނ މެ   ޖައ ވ ،   ރީތި  އެނ މެ  ޮގނޑ ދޮށ ތައ ،  ހިތ ގައިމ   އެނ މެ  ؟ސިފަތަކަކީ  އެ   ކޮބައިތޯ  .ަގބޫލ ކ ރެވޭތީ  ދ ނިޔެއަށ 

  މި .  މޫދ ތައ   ރީތި  ފަރ ތަކާއި  ޑައިވިނ ގ   ރީތި  އެނ މެ  އޮތ   ވެސ   ދ ނިޔޭގައި  މ ޅި ؛ރީތި  އެނ މެ  އަދި،  އަވި   ހިތ ގައިމ 

 ؛ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި  .ރައ ޔިތ ނ   ދިވެހި ؟ކޮބައިތޯ  ވެރިނ ނަކީ  ސިފަތަކ ެގ  މި  .ކ ރަނީ  މި  އިނ ވެސ ޓ   ސިފަތަކަށ 
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 . ފަރާތ ތަކަށ   ކ ރެއ ވިއިނ ވެސ ޓ   ތ ަގއިޢަސިނާ  ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ކ ރަނ ޖެހޭތަޢ ރީފ   އަޅ ަގނޑ މެނ 

 ދެކޭ   މި  މިއަދ   ސިނާޢަތ   މި  ވަނީ  މީހ ނ   އެ  .ނ ވާނެ  ނެތިެގނެއ ހަނދާނ   ޤ ރ ބާނީ  ވީ  ފަރާތ ތަކ ނ    އެ  އަޅ ަގނޑ މެނ 

  ، ފަރާތ ތަކާއި  ދިވެހިނ ެގ  ،ދިވެހިނ ނާއި  ތެރޭަގއި އޭެގ  .ދީފަާގއިމ ކޮށ    ޮގތަށ   ޑެސ ޓިނޭޝަނެއ   ޓޮޕ   ލަގ ޒަރީ  ދ ނިޔޭެގ

  ދައ ލަތ ނ    ޤ ރ ބާނީ   ވަމ ނ ދާ  ފަރާތ ތައ   ވަދެވަޑައިަގނ ނަވާ  އަލަށ   ވިޔަފާރިއަށ   މި   އަދި  މީހ ނ ނާއި  ބޭރ 

 އާމ ދަނީ   ލިބޭ  ރާއ ޖެއަށ   ، ޮގވާލަނީ   މި  ަގރާރ ގައި  މި  މިސާލަކަށ   ؛ދ ބާއީ  .ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި   ބަލައިަގނ ނަނ ޖެހޭ

  މެނ ބަރ ެގ  އިއ ޒަތ ތެރި  ހ ށަހެޅ އ ވި  މި  .ވިސ ނޭ  އެބަ  އަޅ ަގނޑަށ   ދ ގ ސަމަ  މީެގ  !ތެދ ފ ޅެއ .  މަށ ހިފެހެއ ޓ   ރާއ ޖޭަގއި

 ދެމެހެއ ޓޭނީ  ރާއ ޖޭަގއި  ފަިއސާ  ެއޮގތަށ   ،ސ ވާލަކީ   އ ފައ ދަނ ވީ  އަޅ ަގނޑ މެނ   .ވިސ ނޭ  އެބަ  އަޅ ަގނޑަށ   ވިސ ނ ނ ފ ޅ 

 ިއއ ޒަތ ތެރި   .ކިހިނެއ ތޯ  ހ ރީ  ކަނ ކޮށ ފައި   އައިސ   ތަނ ތަނަށ   ލީޑަރ ނ    އެނޭގ  ކަނ ކ ރަނ  ؛ވިޝަނަރީ  .ހެދީމަތޯ  ކިހިނެއ 

 ކ ރ މަށ    ކަނ ތައ ތައ   ލިބޭ  ނަފާ   އިޤ ތިޞާދީ  އެހެނ   ތެލ ނ   ނ ،ޕެޓ ރޯލިއަމ   ަގއިއީ. އޭ.ޔޫ  މިސާލަކަށ   ،ދ ބާއީ ؛ރައީސ 

  ކ ދި   ދ ނިޔޭެގ  އަދި  ،ސިނ ަގޕޫރ   .ކޮށ ފައިނ ވެނ ޓ   އޮތީ  ީވލ   އެ.  ހ ރި  އެބަ  ކަނ ތައ ތަކެއ   ކ ރި  ވެސ   ހަމަަގއިމ   ޓަކައި

  މިކަނ   ހ ރި  އެބަ  ވެސ   މޮރިޝަސ ަގއި  . ކޮށ ފައިނ ވެނ ޓ   ވީލ   މި  ހ ރި  އެބަ  ވެސ   ޤައ މ ތަކ ަގއި  ސ ޓޭޓ   އައިލެނ ޑ  

 ތަނަކަށ   އެ  ވެސ   ތަނެއ ަގއި  ކޮނ މެ  މިއިނ  ؛ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި  .ކ ރޭ  އެބަ  ެވސ    ސީޝެލ ގައި.  ފަށ ކޮ

 އ ފެދިެގނ  އިތ ބާރެއ  ދޭތެރޭަގއި  ނިޒާމާ ބޭނ ކިނ ގ  ތަނެއ ެގ އެ ނ ވަތަ  ޓަކައި  އައ މަށ  ިގނައިނ    އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ތައ 

 އިތ ބާރ   ،ކަމަކީ  ކ ރާ  މި  ތަފާތަކަށ   ހަމައެކަނި  ޓަކައި  ކ ރ މަށ ޕާކ    ފައިސާ  ގައިބޭނ ކިނ   އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ތަކ ނ 

 ؛ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި.  އ ފެއ ދ ނ   އިތ ބާރ   .ނޫނ   ބ ލީކ ރ މެއ   މީހ ނ ނށ   އެ  އިފާޑ ކިޔަ  މީހ ނަށ   އެ  .އ ފެއ ދ ނ 

  ބަޔަކ   އެތައ  ފަނ ނީ މިކަމ ެގ ހަމައެއީ  .ސެނ ޓަރ ފައިނޭނ ޝަލ  އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ދ ބާީއެގ ،ދ ބާއީަގއި  މިސާލަކަށ 

  ކަސ  މޭރެއިނ   ކިޔާ  މި  ދ ނިޔޭގައި  މ ޅި  ޓަކައި  ެގނައ މަށ   މީހ ނ   ވަޒީފާއަށ   .ސެކ ޓަރެއ   ކ ރިޑިވެލޮޕ   ެގނެސ ެގނ 

  މީހ ނ ނަށ    ހޯދޭނެ  ފައިސާ  ހ ނަރ ނ   އަތާއި  ޓެލެނ ޓާއި  މީހ ނ ގެ   އެ  އައިސ ެގނ   ީމހ ނ   އެ  އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ތަކަށ 

 އެ   އެކ   ހިތ ފަސޭހަކަމާ  ރިސ ޓ ނ ނަށ ޓޫ  އެކިއެކި  ތަފާތ   ހ ރި  ވެސ   ދެނ   އާއިޝޮޕިނ   އެއާއެކ ހަމަ  .މަރ ޙަބާކީ

  ކ ރަނ    އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އެކަނ   .ާގއިމ ކ ރީ  މީެއއ އިކޮނޮ  ވިޒިޓަރ .  ކ ރި  ކަނ ތައ ތަކެއ   ހ ރިހާ  އ ޅެވޭނެ  މަނ ޒިލެއ ަގއި

 ؛ރައީސ    އިއ ޒަތ ތެރި.  ނޫނ   ކ ރ މެއ އ ނދަޫގ  މަތިމައ ޗަށ   .ނޫނ   ނެއ ރެިގއ ލޭޝަ  މައ ޗަށ   ރެގިއ ލޭޝަނ ެގ  ބޭނ ނ ވަނީކީ

 މައ ޗަށ   ކޮނ ފިޑެނ ސެއ ެގ  ކިޔާ   މި  ،ޔ ނިކ   ހ ރިހާ  ދެނ ނެވި  މި  ައޅ ަގނޑ   ދިވެހިރާއ ޖެއަށ   މި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ 

 ދެނ .  ލީޑަރެއ    ކ ރަނ ކެރޭ  ،އެނގޭ   ކަނ ކ ރަނ   .ލީޑަރެއ   ދ ރ ވިސ ނޭ  ،ވިޝަނަރީ   ވަނީ  މި  ބޭނ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ 

  . ވެރިއެއ ތޯކޮނ   ކ ރީ  ިމކަނ   ވެރިކަނ ތަކ ގައި  ހިނިގ  ހަމައަށ   އ2022ާ  ފަށައިެގނ   ިއނ   1972  ލަމާއިބަލަ  ހިނ ގަވާ

  ދަނ ނަވާ  މި  ދިވެހިރާއ ޖެ  ،ކެރޭނެދަނ ނަވާލަނ   އަޅ ަގނޑަށ   ،ނެތ   ޝައ ކެއ   ެއއ ވެސ   ހަމަގައިމ ވެސ 
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 ކ ޑަކ ޑަ   ހަމަ.  ލާނަނ އިނިނ މަ  ވާހަކަ  ައޅ ަގނޑ ެގ ؛ރައީސ   ިއއ ޒަތ ތެރި  .ނ ޔާމީ  ރައީސ   ކ ރީލީޑ   ޓ ރާނ ސ ފޮމޭޝަނަށ 

  އަނ ނަ   ތިޔަ  ބ ނަމ ނ   ނ ޕީ.ޑީ .އެމ   މިއަދ   ސަރ ކާރ ގައި  ޔާމިނ ެގ  ރައީސ  ؛ރައީސ   ިއއ ޒަތ ތެރި.  ދަނ ނަވާލަނ   އެއ ޗެއ 

  ތަޙ ޤީޤ ކ ރަނ    މިކަނ   ވަނީ  ނ  ޔާމީ  ރައީސ   ހިސާބ ނ   ފެށ ނ   މައ ސަލަ   ޔާނާތ ެގޚި  ަވއ ކަމ ެގ  ސީގެ . އާރ .ޕީ.އެމ .އެމ 

  ތަޙ ޤީޤީ  ދައ ލަތ ެގ  އަދި  ައށ ސީ .ސީ.އޭ   ފެށިެގނ   ހިސާބ ނ   އައި  މިކަނ   ލޫމާތަށ ޢ މަ  މަނިކ ފާނ ެގ  އެ.  ފައ ޓަވާފަ

  އިއ ޒަތ ތެރި .  އޮތީ  ޓަވާފައިއ ފަ   އޭރ   ކ ރަނ ތަޙ ޤީޤ   ވައ ކަނ   ކ ރި  މި  ެވެގނ   ޒިޔަތ   އަދީބާއި  އަޙ މަދ   މިކަނ   އިދާރާތަކަށ 

  ވައ ކަމެއ    ޑޮލަރ ެގ  މިލިއަނ   89  ވައ ކަނ ،  ބޮޑ   އޮތ   މި  ! ބައ ލަވާ  ކަނ ތައ   ކ ރާ  އޮތ   މި  އަިއސ   ސަރ ކާރ   މި ؛ސ ރައީ

  ކ ރިއިރ ަގއި   ހ ރެެގނ   ޑައިރެކ ޓަރ   މެނޭޖިނ ގ   އަދި  މިނިސ ޓަރާއި  ޓޫރިޒަމ   ތެރޭަގއި   ސީ. އާރ .ޕީ.އެމ .އެމ 

  އަނެއ   ޭއެގ  މާދިޔައ  ސީއަށ . އާރ . ޕީ.އެމ .އެމ   ޮގތ ގައި  ޗެކެއ ެގ  ފަިއސާ  ލިބޭ  ވިއ ކާފައި  ރަށ ރަށ   ސީއަށ . އާރ .ޕީ.އެމ .އެމ 

  ވާހަކަ  ނިޒާމ ެގ  ބޭނ ކިނ   .މޯލ ޑިވ ސ ައށ   އޮފ   ބޭނ ކ   ފޮނ ވަނީ  މި  ޖަހާފައި  ކ ނ ފ ނ ޏަކަށ   ކިޔާ   އެފ  .އޯ. އެސ   ފަރާތ ގައި

  އިއ ޒަތ ތެރި   ތެރެއިނ   ނިޒާމ   ބޭނ ކިނ ގ   !ދެއ ވާ  ވަގ ތ ކޮޅެއ   ހަމަ  ކ ޑަކ ޑަ  އަޅ ަގނޑަށ .  ދަނ ނަވަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ 

  ޕ ރަިއވެޓ    . ނ ކ ރޭފ ލޭގެއ   މިކަނ    ބޭނ ކަށ   ސެނ ޓ ރަލ   ބޭނ ކ ،  މަރ ކަޒީެގ  ދިވެހިރާއ ޖޭގެ   މާދިޔައި  ޗެކ   މި  ރައީސ ،

 ؛ރައީސ    އިއ ޒަތ ތެރި.  ޖަހާފަޓ ރާނ ސ ފަރ  ފަރާތ ަގއި  އަނެއ   ފައިސާ   ލިބެނ ވާ  ދައ ލަތަށ   ނީދަ  މި  ފ ނ ޏަކަށ ކ ނ 

  ސެނ ޓ ރަލ   ކޮބައިތޯ ؟ބޭނ ކ ނ   ސެނ ޓ ރަލ   ފޮނ ވިތޯ  ރިޕޯޓެއ   ނ ވަތަ  ނޯޓެއ   ޓ ރާނ ސެކ ޝަނ   ސަސ ޕިޝަސ   މި  ކޮބައިތޯ

  ނ ކޮށ ، ދައ ލަތ ނ  ސ ވާލެއ   އެއ ވެސ  ބޭފ ޅ ނ ނަށ  މި ؟ވެރިނ   އޭރ ެގ  ބީއެމ އެލ ެގ ކޮބަިއތޯ ؟ވެރިނ   އޭރ ެގ ބޭނ ކ ެގ

  މައ ސަލަ   ސީެގ.އާރ .ޕީ.އެމ .އެމ    ކިހިނެއ ތޯ  ނ ކ ރެވި  ތަޙ ޤީޤެއ   ،ފ ލިނޫ  ދަޢ ވާެއއ   ެއއ ެވސ   މައ ޗަށ   ބޭފ ޅ ނ ެގ  މި

  ނ ކަތާވަރ ެގ  ރާއ ޖެއަށ   ޓަކައި  ހިތ ހަމަޖެއ ސ މަށ   މީހ ނ ބޭރ   ކަނ ތައ ތަކ ެގ  ދެނ ނެވި  މި؟ ރައީސ   އިއ ޒަތ ތެރި  ބެލެނީ

 އެނ މެ  ހަމައެކަނި  ރައީސ ،  ިއއ ޒަތ ތެރި   .އޮތީ  އެ  ފާސ ކޮށ ފައި  މިތަނ ނ   ކިޔާ  އެކ ޓޭ  ލޯނ ޑ ރިނ ގ   މަނީ   ހެދ މެއ   ބޮޑ 

 އިސ ކޮޅ ނ ކާވަރ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ،އ ޅެނީ  މި  ދަނ ނަވަނ   ައޅ ަގނޑ .  ބޭނ މެއ ގައި  އެނ މެ  ހަމައެކަނި  ،ބޭނ މެއ ަގއި 

  ފަިއސާ   ލިބޭ  ރިޒަމަށ ޓޫ  ދިވެހިރާއ ޖޭގައި  ،ބ ނަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ފަރާތ ނ   އަނެއ   ކޮށ ފައި  ފަރާތ ނ   އެއ    ކަނ ތައ ތައ 

  މި   މިއަދ   ޅ ަގނޑ މެނ ނަށ އަ   .ކީއ ޔަެއއި  ރައީސ ،  ިއއ ޒަތ ތެރި  ނޫނ   ެމއ ވާކަ  ެއހެނ ނެއ   ! ބަހައ ޓާށޭ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި

  .އޮތީ  މި  އަނިޔާވެރިކަނ   ފ ރެނ ދެނ ހިތ   އަނ ަގނީ  މި  އިރ ގައިއޮތ    ދ ަވސ މަސ   8  ާގތ ަގނޑަކަށ   ނިމެނ ދާނ   ސަރ ކާރ 

  ރައީސ ،   އިއ ޒަތ ތެރި  ފިލ ވާލަނީ  ހަސަދަ  އޮތ   ނަށ ޔާމީ  ރައީސ   .މީހަކަށ   އެނ މެ  ފިލ ވާލަނީ  ހަސަދަ  އެކަނި  ހަމަ

  މަނ ޒިލެއ ގެ   ެއއ ވެސ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ނޫނ   މިޮގތަކަށ   އެހެނ ވީމާ،.  އާއިނ ޑިއާ   ހަތަރ ވެރިނ ނާއި   ކޯލިޝަނާއި

  ރިޕޯޓެއ    ޓ ރާނ ސެކ ޝަނ   ސަސ ޕިޝަސ .  ނ ކ ރޭިއޝޫއެއ   އާރެއ . ޓީ.އެސ   .ކ ރިއަރައިދަނީކީ  ރެޖީމ   އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ ެގ

  އެކައ ނ ޓަށ    އެފ .އޯ. އެސ   ޑޮލަރ   މިލިއަނ  89 ؟ކޮބައިތޯ  ވެރިނ    އެލ ގެ .އެމ . ބީ ؟ކޮބައިތޯ  ވެރިނ   ޭއެގ. އެމ .އެމ .  ނ ކ ރޭ
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  އެލ  .އެމ .ބީ ؟އޮތީ  ނިދާފައިތޯ  ބޭނ ކ   ސެނ ޓ ރަލ  ؟ނ ކ ރަނީތޯ  ވެސ   ފ ލެގ   ހަމަ  ދިޔައިރ ަގއިކ ރަމ ނ ޓ ރާނ ސ ފަރ

  މަޖިލީހ ގެ   މި  ައޅ ަގނޑ މެނ   މަޖިލިސ   ރައީސ ،   ިއއ ޒަތ ތެރި ؟ރިޕޯޓ ކޮށ ލިތޯ  ވާހަކަެއއ   މިއިނ   ؟އޮތީ  ނިދާފައިތޯ

  އަޅ ަގނޑ   ކ ރ ކޮށ ލަމ ނ ،  ވާހަކަ   އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ވީމާ،  .ނޫނ   ހ އ ޓ ވާކަށ    އިނ ޑަސ ޓ ރީތައ   ހިފަނ ޖެހޭނީކީބޭނ ނ 

 ވެރިެއއ   ކ ރެޭވވަރ ެގތަރައ ޤީ  ޤައ މ   މި  ދަނ ނަވަނ ވީދ ޢާ  އ ފ ލާފައި  ދެއަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ރައީސ ،  އިއ ޒަތ ތެރި

  ކޮށ ެގނ    މަސައ ކަތ   އެ  އަހަރ   ދިހަވަރަކަށ   .ހ ނ ނަނ ވީ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ވިލ   އެ  ޢަޒ މ ،  އެ  .ހޯދަނ   އަޅ ަގނޑ މެނ 

  ބޮޑ  އިނ ތިހާއަށ . ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި  ެގނ ދެވޭނީ ވެސ  ބެލެނ ސަކަށ   ކިރިޔާ ޑެޓ  އޮތ  މި މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ 

.  ނ ކ ރައ ވާ   މަނިކ ފާނ   އެ  މަސައ ކަތެއ   ހ ރި  އ ރަތ ޕެއ   ކަހަލަ  އެއ ވެސ .  އ ފައ ދަވާފަ  ޮއތީ  މި  ޞާލިޙ   ރައީސ   ޑެޓެއ 

  މަސައ ކަތެއ    ވިޝަނަރީ  ކަހަލަ  އެއ ވެސ   .ނ ކ ރައ ވާ  މަސައ ކަތެއ   ހ ރި  އ ރަތ ޕެއ   ކަހަލަ  އެއ ވެސ   .ދެއ ތޯ  ނިނ މާލަނ ވީ

  ނ  އަިއ.އެމ .އެފ   ބޭނ ކާއި  ޯވލ ޑ   އޮތީ  އެ  އ ލ ކ ރަނ ހަ  މައ ސަލަ  ބ ނާ  މި  ަގރާރ ެގ. މި  އ ފައ ދަނީ  ޑެޓ   ހ ސ   .ނ ކ ރައ ވާ 

 އެހެނ    .ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި ށޭއިސ ރާފ ނ ކ ރާ ބޭކާރ   .ކ ރާށޭނ ޓައިޓ  ޚަރަދ ތައ  ދައ ލަތ ެގ  ލަފަޔަކީ އެ. ލަފައެއ ދީފަ

. ސަރ ކާރ ނ  މި އެޕ ރޫވ ކ ރީ ފައިސާ  އެއީ ރ ފިއާއަށ  މިލިއަނ   90 ބޮޑ ކޮށ  ގ ނަ ތިނ    ހަދަނ  އަމީނީމަގ  ،އޮއ ވާ  ބ ނެފައި

 ދެނ  މިހެނ  ދެއ ކިދާނެ ކިތަނ މެ ވާހަކަެއއ  ވެސ . ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

 هللا.މަދ  ނަޝީދ  ޢަބ ދ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ނޮޅިވަރަމ  ދާއިރާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  هللا  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ނަޝީދ  ޢަބ ދ ނ ނޮޅިވަރަ

 ނ ލިބޭ  ފޮނިމީރ ކަނ  ރިޒަމ ެގޓޫ ދިޔައިރ ވެެގނ   އަހަރ   50 ށ  ރިޒަމަޓޫ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .

 ، ބޮޑ ތިލަދ ނ މަތީގައި  .ކޮށ  ހދޞަ . ޚާއ ތިބި އެބަ ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ެވސ  މިއަދ  ރައ ޔިތ ނ ތަކެއ  ދިވެހި ބަިއވަރ  ވަރަށ 

ިމއަދ  ވެސ  ނެތ  ޓޫ،ހދ  އާބާދީެއއ   ެގނަވާވީސ  ހާހ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ރިޒަމ  އޮޕަރޭޓ ކ ރާ ރަނަގޅ  ރިސޯޓެއ .ަގއި 

އެއ  ނ ވޭ  ފައިދާއެއ  އެއ ވެސ  މިކަމ ނ  އަށ .ހދ ދިރިއ ޅޭ ައޅ ަގނޑ   ހ ށައެޅީ.  މި  ަގރާރ   މި  ހާލެއ ަގިއ   ކީވެސ  

 ،ރީއަށ  މި ވަނ ނަ ހ ރިހާ ޑޮލަރ  ިވޔަސ ރިޒަމ  އިނ ޑަސ ޓ ޓޫ  ،ރިޒަމ ނ  ލިބޭ ހ ރިހާ ފައިސާައކީދިވެހިރާއ ޖެއަށ  ޓޫ

ހިފަހައ ޓާކަށ     ލަިއެގނ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ބޭނ ކިނ ގ ނިޒާމ ެގ ތެރޭަގއި އިއެ ަގދަކަމ ނ  ފެލަ އެހެނ  ބޭރ  ފައިސާއެއ  ވިޔަސ  

  ފައިސާ  ދައ ރ ވާ ތެރެއިނ  ގެ ނިޒާމ   ބޭނ ކިނ ގ  ދިެވހިރާއ ޖޭެގ ފައިސާއަކީ އެ ،ހ ށަހެޅީ މި ަގރާރ  މި އަޅ ަގނޑ  ނޫނ .

 ޤައ މ ތަކ ގެ  އެ ވިޔަފާރިެއއ  ލިބޭ އާމ ދަނީ ބޮޑަށ  އެނ މެ ކަށ ތަޤައ މ  އެ ވެސ  ދ ނިޔޭގައި މ ޅި  .ހެދ ނ  އި ކަމ ަގ
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 ދީޢޫ. ސަެގޒ ޕޮރޮމިނ  ، ިވއ ކަނީ މި ޭގސ  ެވއ ޖެއ ޔާ  ކަމަށ  ބަލައިފި ރަޝިޔާއަށ    .ފެނޭ އެބަ  ތަނ   ރާ ކ  ސަރ ކާރ ތަކ ނ 

އެހެނ ެވއ ޖެއ ޔާ ކީއ ވެހޭ    ؛ަގތަރ ަގއި   .ޖީ ގ ރޫޕ ރރަބިއ ޔާއިނ  ތެޔޮ މި ވިއ ކަނީ އަރަމ ކޯއިނ . އީރާނ ަގއި އީރާނ  އެނަޢަ

ިވޔަފާރިކ  އެބަ  ެއސ .ޓީ.ޯއިއނ   ިވއ ކާ. ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  ބޭސ   ވިއ ކާ،  ފ ށ   ވިއ ކާ،  ހަނޑޫ  ވިއ ކާ،  ސިެމނ ތި   ރޭ. 

އެހެނ ވެއ ޖެއ ޔާ ކަރަނ ޓ  ފެނަކަިއނ . ކާއ ހި އެއ ޗެހި ފަޅ ތަކާ އެބަ ނ ސީ.ސީ.ޓީ.އެމ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ރިޒަމަޓޫ  ،.  ށ  

 ރިޒަމ  އިނ ޑަސ ޓ ރީ ކަމަށ ރީއަކީ ޓޫޓ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އެނ މެ ބޮޑ  އިނ ޑަސ   ނ ކ ރަނީ ކީއ ވެހެއ ޔޭސަރ ކާރ ނ  އިނ ެވސ ޓ 

ވެސ  ރަނަގޅ   ރިޒަމ ަގއި ކޮށ ފަ. ހަމަ ޓޫޓ މިފ ކޯ އިނ ވެސ   ،މަސ ވެރިކަމ ެގ އެބަހ ރި ދިވެހި ސަރ ކާރ ެގ ކ ނ ފ ނި   ؟އިވެފަ

އިނ ވެސ ޓ  ލޭނަކާޕ  ލާބަ އެކ   މީަގއި  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ދިވެހި  ކ ރ   އިޔާކޮށ ެގނ   އެކަނ   ޮގތަކަށ   ލިބޭނެ  މަށ   މަނ ފާ 

ދިެވހި ސަރ ކާރަށ . ޮގވާލަނ   ހަމަ  ކަމަކީ އަޅ ަގނޑ   ފާހަަގކ ރައ ަވއިފި   ،ދެނ  އަނެއ   މެނ ބަރ ނ   ިއއ ޒަތ ތެރި  މިތާ 

 ؟މި ކަނ ތައ ތައ  ރަނަގޅ ކ ރަނ  މިތިބީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނެއ  ނޫނ ތޯ  ؛މި ކަނ ތައ    ،ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ބޭނ ކިނ ގ ނިޒާމޭ

މިލިއަނ ،   1.5އި މިކަމަށ  ހައ ލެއ  ހޯދައިދިނ ނ . ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  މިދިޔަ އަހަރ  ވެސ   މި ކަނ ތައ ތައ  ރަނަގޅ ކޮށ ފަ 

ރިސ ޓަކ  އެ އަނ ނަ ކޮނ މެ ޓޫ  ، . އެހެނ ވެއ ޖެ ކަމަށ  ެވއ ޖާބ ނޭ އެބަ ކަމަށ   އައި ރިސ ޓ ނ ޓޫ  އަދަދ ެގ އެ ؛ނ މިލިއަ  1.2

ލަރ  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  ލިބޭނެ ކަމަށ  އެބަ ބެލެވޭ. މި ލާރި ޑޮ ލިއަނ ބި  1.5 ކަމަށ  ވިޔަސ  ކ ރިޑޮލަރ  ޚަރަދ އ  ހާސ   އެ

މާދިވެހިރާއ ޖޭަގއި   ބ ލެކ   ޑޮލަރ ެގ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  ެވއ ޖެއ ޔާ  ކަމަށ   އޮނ ނާކަށ ދައ ރ ވަމ ނ ދާ   ނ ޖެހޭނެ. ކެޓެއ  

 15، 12ރ ފިޔާއިނ ،    11ނ ،  ރ ފިޔާއި  10ރ ފިޔާއިނ ،   9ރ ފިޔާއިނ ،    8ރ ފިޔާއިނ ،    7ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި މީެގ ކ ރިނ   

ތަރައ ޤީވެ  ދިވެހިރާއ ޖޭ  ކީއ ވެހޭ  ރޭޓ   ޑޮލަރ   އަރަމ ނ ދިޔަ  ިގނަވެެގނ ޓޫ  ،މިހެނ   އަދަދ   އަނ ނަ  ދިޔައިރ   ރިސ ޓ ނ  

ތ ނ  ވިސ ނަނ . އަޅ ަގނޑ  ެއއ ވެސ   ޔިޖެހޭ ރައ  ދަނީ ދ ވަހެއ  ދ ވަހަކަށ  މަތިވަމ ނ . މިކަމާ އެބަ ޑޮލަރ ެގ ރޭޓ  މި

ތަނަށ  އަނ ނަ އިނ ވެސ ޓަރ ނ ނަށ  ދަތިކ ރާށެކޭ. އިނ ވެސ ޓަރ ނ  ދެނ މެަގއި ކ ރީެގ އިކޮނޮމިކ    މި  ،ނ ބ ނަނ   ހާލެއ ަގއި 

ރިޒަމ  މިތަނަށ  އަނ ނަނީ މިތާނގެ  ޓޫ  ،މިހާރ  މާވަށ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ސަޢީދ  ވިދާޅ ވެއ ޖެ   ،މިނިސ ޓަރ

ހަރ ދަނާ ރަނަގޅ  ަގާވއިދެނ    ،މި ޖައ ަވއ ށޭ. އެހެނ ވެއ ޖެއ ޔާ   އި،އ ލާ ޙަމިތާނެގ މާ  ،މިތާނެގ ފަރ ތަކާއި   ،ބީޗ ތަކާއި 

އިނ ވެސ ޓަރ ނ  ޖެހިލ މެއ ނ ވާނެ. އެ މީހ ނ   ކ ރާކަށ .ނ ވާނެ މިތާ އިނ ެވސ ޓ  މިތާ އޮތަސ  އިނ ވެސ ޓަރ ނ  ޖެހިލ މެއ 

ކަމަށ  ވެއ ޖެއ ޔާ މިތާނގައި ހަރ ދަނާ ކ ރަނ  އަނ ނަ  އެ ބީޗ އ ަގއި އިނ ެވސ ޓ   ،އެފަޅ  ހޯދަނ  އަނ ނަ ކަމަށ  ވެއ ޖެއ ޔާ 

 އި ކ ރާނެ. ސިނ ަގޕޫރ ަގަމށ  ވެއ ޖެއ ޔާ އެ މީހ ނ  އިނ ެވސ ޓ ކަ ތަކެއ  އޮތ ދ ފައިނޭނ ޝަލ  ަގާވއި  ؛ރަނަގޅ  ަގާވއިދެއ 

 ، އ ޔާ ކަމަށ  އެ މީހ ނ ނަށ  ފެނ ނާތީ. އެހެނ ވެއ ޖެ އ ލެއ  އޮތ ޙަކޮށ ފައި ހ ރީ އެ މީހ ނ ނަށ  ރައ ކާތެރި މާއިނ ވެސ ޓ  

މެނ ބަރ ނ  އެބަ ބ ނޭ ެއވެނި ކަމެކޭ.  ހަމަ މިތާ ސަރ ކާރ  މެނ ބަރ ނ ނާއި ސަރ ކާރ  އިދިކޮޅ ެގ   އެ   މިވަނީ ކަމެކޭ، 

 ސަބަބެއ   ެއއ ވެސ  ނ ކ ރަނ ވީ މިކަނ  ޕ ލޭނ ކޮށ ެގނ  ރަނަގޅަށ  ހަމަ ،ވެއ ޖެއ ޔާ ކަމަށ  ކ ރާ ކަނ  ެއޮގތަކަށ  ކަމަކަށ 
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ދައ ކައިެގނ  ވަކި ބަޔަކަށ  ކަނ ކ ރާ އ ސޫލަކ ނ ނެއ   ށ ަގއި ަވކި ބަޔަކަށ  ވަކި ބަޔަކ  ޖިޒީ. ވަކި ބަެއއ ެގ އަތ ދަނެތ 

ސ ޕޮ ބަޔަކ   ވަކި  މަޖިނޫނ .  މި  ޓޫލީހަށ   ނ ސަރކޮށ ެގނ   ވިޔަފާރީަގިއ  މީހ ނ ނާއި  ތިބި  ގ ޅ ނ ހ ރި    ރިޒަމާވަދެފައި 

ރިޒަމ ަގއި އެބަ ހ އ ޓޭ  އެކަކ  މިއަދ  ވެސ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޓޫ ހ ރި މީހ ނ  މިކަމާ ހިތ ހަމަނ ޖެހިދާނެ.  ކަނ ތައ ތަކ ގައި

ޑޮލަރަށ     ފަސ ދޮޅަސ  ހާސ ، ސާޅީސ  ހާސ މިލިއަނ  ޑޮލަރަށ  ދޭ ވިލާތަށ .  އެއ   ދ ވާލަކަށ     ،މިލިއަނ  ޑޮލަރަށ    އެއ 

މަށ  ތެރޭ ދައ ރ ނ ވާ ކަދޭ ވިލާތައ  އެބަ ހ އ ޓޭ. ކީއ ވެހޭ މީެގނ  ލިބޭ ފައިދާ ދިެވހިރާއ ޖޭަގއި މި ބޭނ ކިނ ގ ނިޒާމ 

ރޭޓ   ޑޮލަރ ެގ  ބޮޑ ވަމ ނ ނޭ.  ދާނީ  ޑޮލަރ   ދ ަވހަކަށ   ދ ވަހެއ   ހަމަ  އެ    ވެއ ޖެއ ޔާ  އެހެނ ވީމާ،  ދާނީ.  ބޮޑ ވަމ ނ ނޭ 

އަދި   ިއ،ދިވެހި ރައ ތ ނ ނަށ  ޑޮލަރ ެގ އަގ  ހެޔޮކޮށ  ލިބޭނެ ޮގތަކަށ  ކަނ ތައ ތައ  ވ މާ  ، ކަނ ތައ ތަކައ  ހައ ލެއ  ހޯދައި

މެނޭޖ ކ ރެވޭނެ ޮގތަކަށ  މި ކަނ ތައ ތައ  ވ މަށ  އެދި އަޅ ަގނޑ     ،ނަގޅަށ  ބޭނ ނ ކ ރަނ ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި މި ފައިސާ ރަ

ައޅ ަގނޑަށ  ފައިދާާވނެ ޮގތަކަށ  އަޅ ަގނޑ  އެކަނ ޏަށ  މިކަނ  ކ ރާކަށެއ  ނޫނ   ޅީ. އެއ ވެސ  ހާލެއ ަގއި  ހެމިކަނ  ހ ށަ

 ރިޒަމާ ގ ޅ ނ ހ ރި އެއ ެވސ  ވިޔަފާރިއެއ  ެއއ ވެސ  ކަމެއ ަގެއއ . ޓޫނ ނާނެއަޅ ަގނޑ  މިކަނ  ހ ށަހެޅީ. އަޅ ަގނޑ ެގ ނޯ

ވެސ   އެކަމަކ  މި ދިވެހި ޤައ މަށ  ޓަކައި ކޮނ މެހެނ   ؛ކަނ ކަމާ އަނެކަތި  އެއެހެނ ވީމާ، މިސާލަކަށ  އަޅ ަގނޑ  ނ ޖެހޭ  

މ ހި މިކަނ   މިދަނ ނަވަނީނ  މިއަދ   އަދިވެސ   އަޅ ަގނޑ   ދިވެ  ،މޭ.  ނޭދެމޭ  ޓޫއަޅ ަގނޑ   ވަނ ނަ ހިރާއ ޖޭަގއި  ރިޒަމ ނ  

 ، ހ ރިހާ ރ ފިއާއެއ  ފެލައިލާފައި ބޮޑ ތަޅ އަޅ ވާފަިއ ދިވެހިރާއ ޖޭަގިއ ބަހައ ޓަނ . އެކަމަކ  ބޭނ ކިނ ގ ނިޒާމެއ ެގ ތެރެއިނ  

ދައ ރ ާވނ ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި   މި  ތެރެއިނ ނޭ  ބޭނ ކ ތަކ ެގ  ބޭރ ަގިއ  ހ ރި  ރާއ ޖެއިނ   ބޮޑެތި  ޖެހޭނީ.  ބޭނ ކ ތަކ ެގ  ހ ރި 

ދައ ރ ވާނ  ފައިސާ  ވަނ ނަނ ޖެހޭ  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ   ނޫނޭ  ހައ ލ ކޮށ ދެއ ވާޖެހޭނީތެރެއަކ ނ   ކަނ ތައ ތައ   އެ  ދިވެހި   ށޭ. 

ދެއ ވި ފ ރ ސަތަށ   އަޅ ަގނޑަށ  މި  ،އިސަރ ކާރަށ  މި އެދެނީ. އެހެނ ވީމާ، އެ ކަނ ތައ ތައ  ހައ ލ ކޮށ ދިނ މަށ  ޮގވާލަ

 ކ ރިއ ޔާ. ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ .

 

 މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

ދިވެހިރާއ ޖޭެގ މާލީ ނިޒާމ   ،ޖ މ ލަކޮށ  މި ބ ނެވެނީ   އި ަގރާރ ަގ  ވާ ހ ށަހަޅާފައި މިޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ވާހަކަ. މަސައ ކަތ ކ ރ މ ެގ   ބޭނ ކ ނ  ސެނ ޓ ރަލ  ؛ދައ ރ ވާ ފައިސާ ،ނިޒާމ  މާލީ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ   ހަރ ދަނާކ ރ މަށ  

ެއ އޮނ ނަ ނިޒާމ ެގ ތެރެއިނ ، ބޭނ ކިނ ގ ނިޒާމ ެގ ތެރެިއނ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި މި ހިނ ާގ  ،މެދ ވެރިކޮށ    އޭ .އެމ .އެމ 
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ެގ  ެއކިއެކި ޤައ މ ތަކ ނ  އެ ދައ ކާ ފައިސާ ބޭނ ކިނ ގ ނިޒާމ   ،މ ދަލާއި ޚިދ މަތ ެގ ހ ރިހާ ިވޔަފާރިއަކަށ  ނަާގ ފައިސާ 

އ ސޫލެއ  ދައ ރ ވާނެ   އ ސޫލެއ   ދައ ރ ވާނެ ތެރެއިނ  ބޭނ ކ ެގ ސެނ ޓ ރަލ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ކޮށ ޞަ ޚާއ   ،ތެރެއިނ  

 ރާއ ޖޭގެ  ފައިސާ ބޭރ  ަވނ ނަ ދިވެހިރާއ ޖެއަށ   .ހެއ ޓ މަށ ހިފެ ައގ  ފައިސާެގ ދިވެހި ؛ދިވެހިރާއ ޖޭގެ   .އިމ ކ ރ މަށ ާގ

ދިވެހި  .ދ ވަހަކަށ  ދ ވަހެއ  ެވއ ޓެމ ނ  ދާނީ ައގ  ރ ފިޔާެގ ދިވެހި ވެސ   ހައ ތަހާ ޏާވަނ  ކަމަށ   ދާ ނ ވަދެ ނިޒާމ ތެރެއަށ 

ރ ފިޔާއަށ  ޮގސ   ވިހި ރ ފިާއއަށ ،  ވާރަ. ނަެއއ ކަލަ ޑޮލަރ ބޮނޑީެގ ބޭރ  އޮޅާލާ ކަރ ދާސ ކޮޅަށ  ވެެގނ ދާނީ، ފައިސާައކީ

 ؛މި ބޭނ ކިނ ގ ނިޒާމ ެގ ތެރެއަށ  ބޭރ  ފައިސާ  ދިވެހި ރ ފިޔާއަކީ ޓޮއިލެޓ  ޕޭޕަރަށ  ވެެގނ ދާނެ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .

ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި މި ހިނ ާގ ރިސޯޓ ތަކާއި އަދި މަސ ވެރިކަމ ެގ އެކިއެކި   މި ހ ރިހާ އެއ ޗެއ   ، ޮގސ  ޕައ ނ ޑާމިހެނ   އިޔޫރޯއާ 

ހިރާއ ޖޭެގ މާލީ ދިވެ  މ ޢާމަލާތ ތަކ ަގއި މި ބޭނ ނ ކ ރާ ފައިސާކޮޅ ، ކަރަނ ސީ  ެގޞިނާއަތ ތަކ ަގއި މި ހިނ ާގ ވިޔަފާރީ 

 ޏާދައ ކަނ ހ ރި މައ ސަލަތައ  ަވކިަވކިނ  ފާހަަގކޮށ  ވާހަކަ  ކޮށ  މިހާރ  ޞައަދި ޚާއ  ،ނިޒާމ  ތެރެއިނ  ދައ ރ ވާނެ ޮގތެއ 

ކަމެއ  ައޅ ަގނޑަށ  ފާހަަގކ ރެވޭ. ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ    އެއީ ވަރަށ  ބަިއވަރ  ވާހަކަތައ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެކަމަކ  އެއ 

ަގއި އޭރ ަގއި ސެނ ޓ ރަލ   އިވަރަށ  ސާފ ކޮށ  އެނޭގނެ އެމ .އެމ .ޕީ.އާރ .ސީެގ މައ ސަލަ. އެމ .އެމ .ޕީ.އާރ .ސީެގ މައ ސަލަ

ޕީ.ޕީ.އެމ  ސަރ ކާރ ނ . ަގވަރ ނަރެއ  ކަނޑައަޅާފައި ހ ރީ. އަދި ބޭނ ކ ެގ  ބޭނ ކ  ހިނ ަގނ  ަގވަރ ނަރަކަށ  މީހަކ  ކަނޑައެޅީ

ރައ ޔިތ ނ ެގ އެނ މެ ބޮޑ  ބޭނ ކ ،   ،ޚާއ ޞަކޮށ  އެނ މެ ބޮޑ  ބޭނ ކ   ބޭނ ކ ެގ.  ެގ ެގނައި ރާއ ޖޭ ބޯޑ ތަކަށ  ވެސ  ބަދަލ ތައ  

 ކ ނ ފ ނ ޏެއ   ރައ ޔިތ ނ ެގނީ.  އ ޔަނ ކޮށ ފައި ތިބެއަހަމަ މީހ ނ     ނ ސަރ ކާރ   އޮފ  މޯލ ޑިވ ސ ެގ ބޯޑ ަގއި ވެސ   ބޭނ ކ 

ށ  ސަރ ކާރ ނ  އިޢ ލާނ ކ ރަނީ ރަށ ތަކާ އެއ ޗެހި ވިއ ކަނ ، ފަޅ ތަކާ  އެ ރައ ޔިތ ނ ެގ ކ ނ ފ ނ ޏަ .ސީައކީ. އާރ .ޕީ.އެމ .އެމ 

އެއ ޗެހި ވިއ ކަނ . ދެނ  ސަރ ކާރަކ ނ  އިޢ ލާނ ކ ރީމަ ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ  ވެސ  ދާނެ އެ އެއ ޗެހި ަގނ ނަނ  ވެސ . އަދި  

ހ ނ  ކަިއރިއަށ  ވެސ  ދާ ބަޔަކ  ވެސ   ކަނ ކަނ  ކ ރާ މީހ ނ  ތިބެއ ޖެއ ޔާ އެ މީ އޭެގތެރޭަގއި ކަރަޕ ޝަނާއި ފަސާދައިނ 

ސ  ދައ ލަތަށ  ފައިސާ ދައ ކާފައި ިގނަ ފަރާތ ތަކަނ  ޔަދާނެ. އެހެނިހެނ  ހަރަކާތ ަގއި އަދި ކިތަނ މެ ކ ޑަ މިނ ވަރަކ ނ  ވި

ކ ރޮސ ކޮށ ފަ  .ޗެކ ނ  ހ ރީ . ޏެއ ކ ނ ފ ނ  ދައ ލަތ ެގ ެއއީ . ހ ރީ ދައ ކާފައި ފައިސާ  އެމ .އެމ .ޕީ.އާރ .ސީއަށ   އިޗެކ  

ކ ނ ފ ނ ޏެއ  ެއއީ. އެ ކ ނ ފ ނ ޏަށ  ކ ރޮސ ކޮށ ފައި ދިނ  ޗެކ ތައ     ެގމިސާލަކަށ  އެސ .ޓީ.އޯ އޮނ ނަ ޮގތަށ  ސަރ ކާރ 

 ބޭނ ކ  އިނ  މި ފޮނ ވަނީއޯއޮފ  މޯލ ޑިވ ސ އަށ  ިމ ފޮނ ވަނީ. މިސާލަކަށ  އެސ .ޓީ.އޯއަށ  ދިނ  ޗެކެއ  އެސ .ޓީ.  ބޭނ ކ 

 ކ ރޮސ ކޮށ ފައި  އެއީ މަނާ ކަމެއ .  ؛އިއޮފ  މޯލ ޑިވ ސ އިނ  ދަށ ފ ށ ަގއި ސޮިއކޮށ ފަ  ބޭނ ކ   މޯލ ޑިވ ސ އަށ . ފޮނ ވީމާއޮފ   

 އި އޭރ ަގ ،ކަމަކީ ކ ރި  މި ސަރ ކާރ ނ   ކިޔާފައި ަގނ ނަނ ށޭ ޑޮލަރ  ތިމަނ ނަމެނ  ެއކައ ނ ޓަކަށ  އެހެނ  ޗެކެއ  ނ ނައޮ

. ނ ޔާމީ ރައީސ  އޭރ ގައި  ،ސަރ ކާރ ނ  ބޭފ ޅ ނ  ތިއ ބެވި ހަވާލ ވެ މިކަމާ އި  ނާބޭފ ޅ ނ  ތިއ ބެވި ހިނ ަގނ  މިނިސ ޓ ރީ

ނ  އަބ ދ އ ޤައ ޔޫމ  ޔާމީ ؟އެ ޖަމާކ ރަނީ އެހެނ  މީހ ނ ެގ އެކައ ނ ޓަށ . ކާކ ތޯ ބ ނަނީ އަދީބ  އެ ދައ ކަނީ އެ ވާހަކަތައ .
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 މިވެނި  މެނ ބަރަކ  ރަށެއ ގެ  މިވެނި   .ލާރިއޭ ދިނ  ޕޭނަށ ކެމ  ތިމަނ ނަ !ޖަމާކ ރާށޭ ެއކައ ނ ޓަކަށ  ިމވެނިމިވެނި  އަނ ަގވަނީ

، ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ެގ މ ދަލޭ ވިއ ކާފަ.  ހިދިވެހި ދައ ލަތ ެގ ފަޅ ރަށ ތަކާ އެއ ޗެ  ؟ކޮނ  ކެމ ޕޭނެއ   ؛ކެމ ޕޭނ  ތިމަނ ނަ ތާކ ނ 

ކ  ޗެކ ތަކޭ.  އިރޮސ ކޮށ ފަމިއީ  މ ޒާހަރާ ހ ނ ނަ  ކަނ މަތީ ކ ރާއިރ ެއއ ކަލަ  ތިބޭނޫނ ތޯ   ،ަގއި ވެސ   ވެސ   މަގ މަތީަގއި 

 އިނ  އޭެގތެރޭގަ ހައ ގ ބަިއެވރިވެފައި ތިބި ބަޔެކޭ. އެހެނ ީވމާ، ނ   އިމީހ ނ . އެ މީހ ނ  ވެސ  ެގނ ދޭ މިއީ މ ޒާހަރާގަ 

އަށ  ޭއެގތެރޭ ޑޮލަރ  ަގނ ނަ ފަރާތަށ  އިނ ތިހާ  ؛އެޅިެގނ ދިޔަ ިވޔަފާރިކ ރާ ފަރާތ ތައ އެތައ  ބަިއވަރ  ބަޔަކަށ  އިލ ޒާމ 

 އެ  ނ ލިބޭ ބޭނ ކ ތަކ ނ  ތަނ ތާނ  އެހެނ  ނ ވަތަ ނ ލިބޭ ޑޮލަރެއ  ބޭނ ކ ނ  ސެނ ޓ ރަލ  އޭރ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  އޮތ .

. ނ ލިބ ނީމަ ޮގސ  ބޭރ ނ  އެބަ ިވއ ކާ. ހަމަ ސަރ ކާރ ނ . އެމ .އެމ .ޕީ.ާއރ .ސީނ  ޖަމާކ ރާނީ މިވެނި ވެސ  ދ ވަސ ކޮޅ 

ވިއ ކަނީ. އެކަމަކ  ސަރ ކާރ ނ  ކަމަށ  ރައ ޔިތ ނ  ދެކޭނީ. އެހެނ ވީމާ، އެތައ  ބަޔަކ   ނ   ތާކަށ . އަދީބ  ވިއ ކަނީ. ޔާމީ

ނ ބެލެހެއ ޓ ނީމަ.   ބޭނ ކ ނ   ސެނ ޓ ރަލ   އޭރ ަގއި  އައީ  މިކަނ   ޙަޤީޤަތ ަގއި  އެކަމަކ   ފިއ ތައިފި.  ޭއެގތެރޭަގއި  ޮގސ  

ދައ ލަތ ނ   ؛ ޕޭމަނ ޓ ތައ  ސިނ ާގ ބޮޑެތި ؛ހަރަކާތ ތައ   އެކި ޝައ ކ ވާ  ބަލަހައ ޓަނ  ތިބި މީހ ނ  އޭެގތެރޭަގއި ކޮރަޕ ޓ ވީ.

ރެކޯޑ  ހިސާބ ،  ރިޕޯޓ އެބަހ ރި  އޭ.ސީ.ސީއަށ   ފެނ ނަނ   ވެސ    ކޮށ ފައިތަކ ނ   ޖެނެރަލަށ   އޮޑިޓަރ  އޭރ ެގ  ހ ރިކަނ . 

ކޮށ ފައި ކޮށ ފައިރިޕޯޓ  ތެރެިއނ   ނިޒާމ   މާލީ  ަވއ ކަމެއ   ހ ރިހާ  އެ  އެހެނ ނަމަވެސ ،  ޤައ މ ެގ   ހ ރިކަނ .  މ ޅި 

ިއކޮނޮމިކ  މިނިސ ޓަރާއި އެ ޕާޓީއަށ  ނިސ ބަތ ވާ ޑިފެނ ސ     ަގޑ ބޮޑ ކޮށ ފައި މިހާރ  އެ ޕާޓީއަށ  ނިސ ބަތ ވާ އޭރ ެގ 

 ހަރ ދަނާކ ރ މަށ   ނިޒާމ  ާމލީ ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  ؟މިތާ ކޮނ  ވާހަކައެއ  ދައ ކާކަށ ތޯ، ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   މިނިސ ޓަރާ

އެ މަސައ ކަތ  ވަރަށ  ބާރަށ  އެބަ   އެމ .އެމ .އޭއިނ . ފެށިނ  މަސައ ކަތ  ފެށ ނ އިރ  މަޖިލިސ  މި ނޑ މެނ އަޅ ަގ ޓަކައި

ބަދަލ ތަކާ . އެބަ އެނޭގ ރަނަގޅަށ  ވަރަށ  ސާފ ކޮށ  ވާކ ރިއަށ ެގނ ދަ އެތައ     ޓެކ ސ  ނިޒާމަށ  އައި  އެއ ކޮށ  ވެސ  

ހަށ  ވަގ  ހަދަނ ވެެގނ   އ  ޑ ބާއީަގިއ ވެސ  ހ ޅ ވައިފިކަނ . ހ ޅ ވާފައި ޓެކ ހަރަކާތެއ  އަބަ ހިނ ާގކަނ . ކަރ ދާސ  ކ ނ ފ ނިތަ

އެކަނ  ކ ރާކަނ . ެއކަނ  ކ ރާނެ ދ ނިޔޭެގ ހ ރިހާ ތަނެއ ަގިއ ވެސ . އިނ ކަމ  ޓެކ ސ އަށ  ވަގ  ހަދަނ  ވެސ  ނ ެގނ ނަ  

 ރ ދާސ  ކ ނ ފ ނ ޏަށ ، މިއީ ދެނ  ނ ދައ ކަނ  މ ދަލަށ  ދެގ ނަ މ ދާ އިނ ވޮިއސ  ބޭރަށ  ފޮނ ވަިއެގނ  ޑ ބާީއަގއި އޮނ ނަ ކަ

ވެސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ    އ ހ ރި ވާހަކަތައ  ދެއ ކެނީ. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑަށ  ހިެއއ ނ ވޭ މި ވާހަކަދެއ ކ ނ  ބ އ ދިެވރިހެނެ

 އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

 ޖާބިރ .  هللا ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަބ ދ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ކާށިދޫ ދާއިރާ އިއ  
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މިނިވަނ  ވިޔަފާރީެގ   ރާއ ޖޭގެ   ، ދައ ކާ ވާހަކައަކީ  އާދެ! ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އާދެ! މިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި

 ފައިނޭނ ޝަލ   ގ ލޯބަލ  ދ ނިޔޭެގ އެއީ  ކަހަލަ ވާހަކަެއއ  ވެސ  ނޫނ . ދައ ކާދ ނިޔޭެގ އެއ ވެސ  ތާކ    އ ސޫލާ ޚިލާފަށ 

 ވަރަށ  އަޅ ަގނޑ  ދެނ   ޮގތަކަށ  އެކަނ  ކ ރަނ  ބަޔަކ  އ ޅެެގނ  ވެސ  ނ ވާނެ.  . އާޒާތަކަށ   ވަރަށ  ހިނަގނީ ސިސ ޓަމ 

 އަޅ ަގނޑ މެނ  ހަމަ ދަނީ  މި ރާއ ޖޭެގ ؛ވާހަކަައކަށ  މ ހިނ މ  ވަރަށ  މިއަދ   ެވސ  މީޑިއާތަކ ނ  ހައިރާނ ވި

 . ޕ ރޮފިޓ  ނެތ  އަނ ނަނީ ކޮނ ތާކ ނ ތޯ ޕ ރޮފިޓ  ،ވިދާޅ ވާނީ  ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި ާގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ   ަގބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭނީ

 ރާހީމ ސިމ  އިބ ޤާ  ހ ރި، ރައީސ  މައ މޫނ ެގ ވެރިކަމ ގައި ވަރަށ  ހަނދާނ  އެބަ  ތަނެއ ަގއި ހަމަޖެހިއ ޖޭ ހ ރިހާ ކަމެއ .

 ެއއީ  ؟ދ ވަހ  އެ ކީއ ވެެގނ ތޯ ހޭނެތ ނީ ބޭފ ޅާ  އެ  އެއ ދ ވަހ  ހޭނެތިެގނ  ވެއ ޓިަވޑަިއަގތީ މިތާ ފިނޭނ ސ  މިނިސ ޓަރަކަށ .

 އޮފީހ ނ  ރައީސ  ،ވިދާޅ ވީ ؟އިނިނ މަވާފަ އޮތީ ކިހިނެއ ތޯއޭ ފައިނޭނ ސ ކ ރަނ  ބަޖެޓަށ  ދަނީ  މި އަހަމ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ 

ފޮނ ވިފަފޮނ ވާ  ސިޓީފ ޅެއ  އޮތޭ އެބަ މައ މޫނ  ސިޓީއެއ   ނ ލިބޭނެތާ.ޔަ .  ލާރިއެއ   ެއއަކަށ    ކަމަށ   ހަމަޖެހޭނެ  ކަސ  

މެދ ަގއި ރަނަގޅ    . ދެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ަގބޫލެއ ނ ކ ރިނ . އެހިސާބ ނ  ބަޖަޓަކާފޮނ ވާފައޭ ސިޓީފ ޅެއ  އޮތީ މައ މޫނ 

ތެލާއި ޭގސ  ދިވެހިރާއ ޖެއިނ    ،އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަދެއ ކީތަނ ަގއި ދިޔަީއ. ލޯނ ގ  ޓައިމ  ެއޯގ އިނޭގތޯ. ިމއަދ    ޑިބޭޓެއ  މި

 ފިނޭނ ސ   އޮފ  މިނިސ ޓަރ ؟ނޫނ ހެއ ޔޭ އެބަ އޮތެއ  ޝެލ  ކ ނ ފ ނ ޏަށ  ރިޕޯޓެއ  ހެދިފައި އޮތ  ވާހަކަ  ކަމަށ  ނެޭގނެ

 ގެ ސ  މިއަދ  ސ ވާލ  . އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  އ ފާކ ރަނ  މިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިނޭނ ދާނީއޭކ ރިއަށ  ލައިެގނ އިބަލަ  ެއކަނ   ވިދާޅ ވީ 

ކ ރަނ ވާ ކޮނ މެ ވަގ ތެއ ަގއި ވިދާޅ ވީ، އިނ ވެސ ޓެއ  ކ ރަނ ާވ   ހ ރިހާ ޚަރަދެއ  ،ވަގ ތ ަގއި މި މަޖިލީހ ަގއި ވިދާޅ ވީ

މާރާތެއ  އަޅަނ ވާ ކޮނ މެ ަވގ ތެއ ަގިއ ވިދާޅ ީވ ވަރަށ  ދަތިކޮށ ނޭ މި ތިބީ. ޔޫރަޕިއަނ   އިކޮނ މެ ަވގ ތެއ ަގިއ ވިދާޅ ީވ،  

ވިދާޅ ވަނީޔޫނިއަނ އޭ  ވިދާޅ ވެފައި  ައނެކައ ޗެކޭ  ހަނގ ރާމަޭއ،  ބަރާބަރ ބަނގ ރޫޓެއ  ،،  ައޅ ަގނޑ މެނ    ވާނޭ. ނ ވާނޭ. 

 ތިމަނ ނާ ،ވިދާޅ ވީ  ބަރާއި، މި ތިނ  މަހ ެގ ލިސ ޓ  ފަހ ނ  ފޮނ ވާނަމޭ.ނ ބަރާއި، ނޮވެބަރާިއ، ޮއކ ޓޫނ ވިދާޅ ވަނީ ޑިސެ

ކޮށ ފައި އޮނ ނާނީ މި މަޖިލީހ ނ   އޮޕަރޭޓ   . ވިދާޅ ވީ ބަޖެޓ ނ ނާނޭހ  ރަށ ބަރާބަ ރިޒާވ ގައި. ހ އ ޓޭ އެބަ ލާރި އަތ ަގއި

އޮތީ. މިހާހިސާބަށ  ދާއިރ ަގއި މި މަޖިލީހ ގެ  ެއހެނ ވީމާ، ހ ސ  ވިދާޅ ވި ވާހަކަތަކެއ  މި ފާސ ކ ރި ޮގތަށޭ ވިދާޅ ވީ.

ވެސ  ކާށިދ  ބަރާބަރަށ  ދާނެކަނ . ެއއީ އަޅ ަގނޑަށ  ޔަީގނ  މި ސަރ ކާރާ ނ ލައި   ؛މެނ ބަރެއ ެގ ހައިސިއ ޔަތ ނ  ކާށިދޫ

ވީމަ. ބަޔަކަށ   އ ޅޭ  ނޫނ އެއ ޮގތަކަށ   ދަނޑ ގޮވާމ ނ   ވެސ   ބޭނ މެއ   ައޅ ަގނޑ   ކާށިދޫއަށ    ،ވެސ   ސަރ ކާރ ނ   މި 

 ހ ރި ދެވަނައަށ   ތަޢ ލީމެއ  އ ނެގނޭ ބައެއ  ނޫނޭ. ކާށިދޫއަކީ  ،މިތާ އެޑިޔ ކޭޝަނ  މިނިސ ޓަރ  ވިދާޅ ވަނީ އިލާކަށ .އަޅަ

ރައ ޔިތ ނ   .ނޫނޭ އ ފީޒިބަލެ ޕ ރޮޖެކ ޓެއ  ެއއ ވެސ  ގައިކާށިދޫ ،ބ ނަނީ ެވއ ޖެއ ޔާ ބަޔަކ  ކާށިދޫ  އެހެނ ނަމަވެސ ، 

ރައީސ ، ދަނޑ  އިއ ޒަތ ތެރި  ބޭފ ޅ ނ   އެ  ހަމަޖެހިލައިެގނ ނޭ.  ރަނަގޅަށ   ވަރަށ   ވެސ   ޮގމިތިބީ  އަބަދ   ވާނ ކޮށ ެގނ  

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޖާބިރ  هللاޢަބ ދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ
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އިނ ޑިޕެނ ޑެނ ޓ    ކާށިދޫގަ މަސައ ކަތ ކޮށ ެގނ   ރަނ ކ ރޭ  ބެހޭ  އިިއކޮނޮމީއެއ   ަމސ ވެރިކަމާ  ާގފަރ ަގއި  އިކޮނޮމީެއއ  . 

ރަނ ކ ރެއޭ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ކާށިދޫ ރައ ޔިތ ނ ނާއި ާގފަރ  ރައ ޔިތ ނ ނާއި މ ޅިރާއ ޖޭެގ ރައ އިތ ނ  ދޭ ޓެކ ސ  ފައިސާޭއ  

. ދަނީ  މި ިއނ ވެސ ޓ ކ ރަމ ނ  ރައ ޔިތ ނ  ެގރާއ ޖޭ ،ކ ރަމ ނ އިނ ވެސ ޓ   އަޅ ަގނޑ މެނ  ޓޫރިޒަމަށ   މި ބޭނ ނ ކ ރަނީ.

 ކ ރަނ .ޭގސ  ރާއ ޖެއިނ  ނަާގފައި އެކ ސ ޕޯޓ  ،ކިޔާފައި ހ ރިހާ ފޯކަސ އެއ  ލާނ ވީނޫނ ތޯމިއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އަނ ބާ

ގާއިމ ނ ކ ރެިވ  . އިތ ރ  އިނ ޑަސ ޓ ރީއެއ  މިތާ  ބަލަނ  ކޮބައިތޯ ވަސީލަތ ތަކަކީ ހ ރި  އަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ޓަކައި އެކަމަށ 

 ؟ނ  ފެސިލިޓީއެއ ، ބޮޑ  ތިލަދ ނ މަތީަގއި ައއިހެވަނ  ައޅާ ވާހަކަ ދައ ކަނީ. ކީއ ވެެގނ  ނޭޅީބަނ ކަރި  ؟ތޯ ދާނީއ ކިހިނެ

މި    ؛މި ވަގ ތ  މި ރާއ ޖޭަގިއ، ވާހަކައަކީ މި ރާއ ޖެ  ،ކިތައ  ބޯޓ ތޯ ހަމައެކަނި ސ ރީއަށ  ދަނ ނަވާލިޔަސ  އެނޭގނެ

ަވގ ތ ނ  ފެނ ނާނެ   ؟ ޝިޕިނ ލައިނ  އެބަ ދަތ ރ ކ ރޭތޯއ  ލިބޭ ޮގތަށ  ކިތައ  ކާޯގބޯޓ  ދަތ ރ ކ ރޭތޯ، ކިތަރާއ ޖެއަށ  ފައިދާ 

ވެސ  ބަލައިލެވޭނެ އެޕ  ބަލައިލީމަ އިނޭގތޯ.   ރޯއަށ  މި ަވގ ތ  ޖައ ސާ ބޯޓ ފަހަރ  މިނެޓަކ  ޖައ ސާވަރ އިނޭގތޯ. ހީތ 

ދ ނިޔޭެގ   ؛ަވގ ތ  ޭގސ  ތެރި ރައީސ ، އަޅ ަގނޑ  މިދަނ ނަވަނީ ރާއ ޖެއިނ  މިހ ރި ކަެމއ ަގިއ ިއއ ޒަތ  އެހެނ ވީމާ، މިހެނ 

ކަމަށ    ދާ ޚަރަދ  ބޮޑ   ނަަގނ މާރ ކޭޓ ަގއި ފ ދޭވަރަކަށ  ރަނަގޅ  ައެގއ  ލިބޭނޭ ތެޔޮ ވެސ . އެހެނ ވީމާ، ތެލާއި ޭގސ 

އޭރ ެގ ޓޫރިޒަމ  އިނ ޑަސ ޓ ރީަގއި ތިބި ބޭފ ޅ ނ  ެއނ ވަޔަރަނ މަނ ޓޭ ކިޔަިއެގނ     ،ނަމަވެސ  ލިބިފައި އޮތ ލަފާ  އިއޭރ ގަ 

އެހެނ ނަމަވެ ވެދާނެ.  ކަމަށ   ހ ރަސ އެޅި  ނެގ މަށ   ޭގސ   އޭރިނމިދަ، ސ ތެލާއި  ވަކި  ޓޫރިޒަމ    ަގއިއާ ޑިވަޅ ަގިއ 

  ބޮޑ އިރ ަގިއ ައޅ ަގނޑ މެނ  ތެލާއި ޭގސ ނަަގނ ވީ ނޫނ ހެއ ޔޭ. ައޅ ަގނޑ    ނ ލާހިކ ކަނޑ     ެގއޮޕަރޭޓ ާވއިރ ެގ މ ޅި ރާއ ޖޭ

ފައ ޔާ މިނިސ ޓަރ   ިއކޮނޮމިކ   ރާއ ޖޭެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ޟަޮގވާލަމޭ  ައޅާނ .  ފިޔަަވޅ ތަކެއ   ހަރ ދަނާ  ކަމ ަގިއ  މި  ށ  

ކޮނ މެހެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކައިރީަގިއ    ައޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނަނީ ބަނގ ރޫޓ ވެެގނ  އަނަގވަތަށ  ެވއ ޓޭ ތަނޭ.  ،އެހެނ ނޫނިއ ޔާ

ނެތޭ. ވިޔަފާރިވެރިނ ނޭ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކީ ވެސ . މި ތަނަށ  އަލަށ  އިހަށ ދ ވަހ  އައި  ޗައ ކަރ  ވާހަކަދައ ކާނެ ކަމެއ   

ޚިލާފަށ     ކ ޑަކ އ ޖަކ  މި ރާއ ޖޭަގއި ތިބި ބޮޑެތި ބިލިއަނ  ޑޮލަރ ެގ ވިޔަފާރިކ ރާ މީހ ނ ެގ ކައިރީަގއި ކަނ  އޮތ  ޮގތާ

 ... ވާހަކަދެއ ކ މަކީ އޮނ ނާނ ޖެހޭ ޮގތެއ  ނޫނޭ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ވަނަ ފ ރ ޞަތ  އިނޭގތޯ.  3 ،މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ރަޝީދ  
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ވަރަށ  މ ހިނ މ  ބިލެއ .   އީމި ؛ކޮނ މެވެސ   ބަހ ސ ކ ރާނެ ބޭފ ޅަކ  އެހެނ  ނެތީމަ  ދެނ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ޙަޤީޤަތ ަގއި   ،ރައ ޔިތ ނ ެގ އެނ މެ ބޮޑ  ޝަކ ާވއަކީ  ؛ދިވެހިރާއ ޖޭެގ މާލީ ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކ ރ ނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ޖެހޭ. ެއހެނ ނަމަވެސ  ދެނ ، އެހެނ     ހ ރިހާ މެނ ބަރ ނ  ވެސ  މިއަށ  ބަހ ސ ކޮށ ލަނ  އެބަ  ހ ެގމިއަދ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީ

ިވޔަފާރިވެރިނ ެގ ޝަކ ވާައކީ  ގެ ކޮވިޑ    ،ބަހ ސ ކ ރަނ ޖެހޭ ސަބަބަކީ ނ ލިބޭ.  ޑޮލަރެއ   އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަކަށ     ، ތެރޭަގއި 

% ބޭނ ކަކ ނ   ހ ޅ ވަނ   އެލ .ސީ  %20ތިމަނ ނަމެނ ނަށ   ބޭނ ކ ނ   އަދި    20،  ތިމަނ ނަމެނ ނަކަށ .  ނ ދެއޭ  ވެސ  

ިވޔަފާރިވެރިނ    ؛ވިޔަފާރިވެރިނ  ެގނ ނަ  ބާވަތ ތައ   ކާޑ ެގ  ވެސ   ބ ނަނީ،  އަސާސީ  ހައ ދާލަނ   ޓީޓީެއއ   ތިމަނ ނަ 

ަގވަރ  އެމ .އެމ .އޭ  ބޭނ ކ ތަކަކ ނ ނެއ .  ނ ދެއޭ  ޑޮލަރެއ   ވެސ   ބައ ދަލ ކ ރިނ ،  ތިމަނ ނަމެނ ނަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ނަރާ 

  ، އިނ  ވެސ  ފާސ ކ ރި ރިޕޯޓ ަގއި ެވސ  އޮނ ނާނެލޯެގ ފ ހ  ނަރ އަދި މަޖިލީަގވަރ   ،ތެރޭަގއި ވެސ  ބައ ދަލ ވެ  ެގކޮވިޑ  

ބަލާފައި ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  އަސާސީ ކާޑ ެގ ބާވަތ ތަކާއި އެހެނިހެނ  މ ދާތައ  އާނ މ ކޮށ  އެތެރެކ ރާ ބާޒާރ މަތީަގއި ތިއ ބަާވ  

ބޭނ ކ ނ  ބޭފ ޅ ނ ނާއި   ސެނ ޓ ރަލ   އެމ .އެމ .އޭިއނ ،  ފޯރ ކޮށ ދޭނ ޖެހޭނީ.  މީހ ނަށ   އެ  ވިޔަފާރިވެރިނ ނަށ  

ކަށަވަރ ކޮށ ދޭނ ޖެހޭނޭ ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ވިޔަފާރިކ ރާ، ޒަމާނ އ ސ ރެނ  ވިޔަފާރިކ ރާ އަސާސީ ކާޑ ެގ ބާވަތ ތަކާއި އަދި  

ރާ ފަރާތ ތަކަށ  ބޭރ  ފައިސާ ފޯރ ކޮށ ދެވޭކަނ . ބޭނ ކަށ  ދޫކ ރާ އެހެނިހެނ  ޒަރޫރީ ބޭނ ނ ތަކަށ  ބޭނ ނ ވާ މ ދާ އެތެރެކ 

ާވ    އޭރަށ  މި؟ އެ ފައިސާ ދޫކ ރަނީ މި ދެނ ނެވި ިވޔަފާރިވެރިނ ނަށ ތޯ ؛އެމ .އެމ .އޭނ  ބެނ ކަށ  ދޫކ ރާ ފައިސާ ؛ފައިސާ

 ނ ދާނެ   ދަނީ. މައ ޗަކަށ    ދަށަށ އިނ ފ ލޭޝަނ ؛ މ ދަލ ެގ ައގ   ހެޔޮވަނީ. ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ކާޑ ެގ ބާވަތ ތައ  ައގ    ،ޮގތަކީ

ރައ ޔިތ ނ ގެ   ،އެހެނ ނަމަވެސ   ދަނީ.  ދަށަށ އޭރަށ ،   ޝަކ ާވއަކީ،   ، ޝަކ ވާައކީ  ެގވިޔަފާރިވެރިނ  ؛ބޭނ ކ ތަކ ނ  

، ހެނ ވޭރ   ނެރެ ޑޮލަރ  ވިއ ކާ ވާހަކަ. އަދި ވަކި ތަނަކަށ  ދިޔައިމާ  ބޭނ ކ ތަކ ނ  ވަކިނ  މީހ ނ ނަށ  ދީެގނ  ކަޅ  ބާޒާރަށ 

އެ ތަނ ނ  މަގ މަތިނ  ޑޮލަރ  ަގނ ނަނ    އެސ .ބީ.ައއި ކައިރީަގއި ހ ނ ނަ ކޮނ މެވެސ  ތާކަށ  ދިޔައިމާ  ،އި ހ ނ ނާނެކޮޅ ގަ 

 ؛އ  އިދާރާއެ ޒީލިބޭ ވާހަކަ. ބޭނ ނ ވަރަކަށ  ަގނ ނަނ  ލިބޭ ވާހަކަ. އެމ .އެމ .އޭެގ ޝަކ ވާއަކީ ތިމަނ ނަެމނ ނަކީ ތަނ ފީ

ބަލައިދޭށޭ މި ކަނ . މަނީ !  ނޫނޭ. ފ ލ ހ ނ  ޮގސ  އެ މީހ ނ  ހައ ޔަރ ކޮށ ދޭށޭ  ފ ލ ހ ނ  ތިބޭ، ފ ލ ހ ނ ެގ އިދާރާއެއ 

މި މީހ ނ  ކ ރަނީ ފާޅ ަގއި ވައިބަރ ގ ރޫޕ  ހަދައިެގނ  ޑޮލަރ    !މި ކަނ  ކ ރާ މީހ ނ  ބަލާށޭ ؛ޗޭނ ޖަރ ތަކާއި މި ކަނ ކަނ 

ވޭ. އެ ކަނ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށ   އޮ  އ  ވެސ  އެބަބޯޑ ނ . އެކަަމކ  ެއމ .އެމ .އޭނ  ކަނޑައަޅާފައި ޮއނ ނަ އަގެ   އޭވިއ ކަނީ

އެ ކަމަށ  އެމ .އެމ .އޭނ  ވަރަށ  ބ ރަ މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރަނ ޖެހޭ.    ޓަކައި އަޅ ަގނޑ މެނ  މިތާނަގއި މިއަދ  ބަހ ސ  އެބަ

ވާހަކަ ބ ނާނަނ . ސަރ ކާރ ނ  އަޅ ަގނޑަށ  ރަނަގޅަށ  ކ ރާ ކަމެއ  ވެއ ޖެއ ޔާ ރަނަގޅ     ކަމަށ . ދެނ ވެސ  އެބަ ކ ރައ ވާ އެ

ބ ނެވެނ  ވާހަކަ  ެއ  ކޮށ ފިއ ޔާ  ޮގސ ެގނ ނ ވާނެ. ޯގސ ކަެމއ   ހ ޝާމަދ ކޮށ ފައި  އައިއ ސަ  މަޖިލީހަށ   ޖެހޭނެ. 

ރަނަގޅަށ  ބ ނެެގނ . މިހާރ  މިސާލަކަށ  ،  ޯގހަށ  ބ ނެެގނ ، ރަނަގޅ   ޯގސ މަަގށ  އެޅ ވޭނީ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ވެސ  ހަމަ
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. އަޅ ަގނޑ މެނ   އެއ ކޮށ  ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ބައ ދަލ ކ ރި ތަނ  ފެނ ނ   ނ ގ އެސޯސިއޭޝަނާޓިމަ އިއ ޔެ ބޯނަދަނ ނަވާ

ބޯޓ ތަކާިއ    ،ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ސަފާރީ ބޯޓ ތަކާއި  ،ނަގއި އޮނ ނާނެއެމ .ޑީ.ޕީެގ މެނިފެސ ޓޯަގއި ެވސ  ތަފާތ  އެކި ތަނ ތާ

މެަގ އަނ ނަ  ހ ރި  ރާއ ޖެއަށ   މި  ބަނދަރެއ ޔޮޓ ތަކާއި  ސަޕ ލައިކ ރެވޭނެ  މީހ ނ ނަށ   އެ  ައޅާނެ،  އެއ ޗެއ    މާލެ  ހާ 

މި ބޯޓ ތަކަކީ އެތައ     ،ސަފާރީ ބޯޓ ތަކަކީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ނ އަތޮޅ ަގއި، ނ ވަތަ މިތާ ސަރަޙައ ދެއ ަގއި ައޅައިދޭ

  އިހ ޅ މާލެއާ   ،އ  ނެތިެގނ  މާލޭ ފަޅ ތަކާއިކޮށ ފަ. އަޅާނެ ތަނެމިލިއަނ  ޑޮލަރެއ . ބިލިއަނ ނ  އެހެރީ ރައ ޔިތ ނ  އިނ ވެސ ޓ  

އާބާދީ   ،ޮގސ  މި އޮނ ނަނީ ރަށެއ ަގއިއެއ ކަލަ ބަނގ ރާ އަރ ވަިއެގނ   ދެނ   ޮގސ  ަވކި ތަނެއ  ނެތ .ތަނ ތަނ  ފ ރިެގނ 

ވާހަކަ ެއ    ، ބަނގ ރާ ބ އި ވާހަކަ ؛އެ ވާހަކަތައ    ނެ.ވޭދިރިއ ޅޭ ފަޅެއ ަގއި މި އޮނ ނަނީ. އޮތީމަ ެއ ބަނގ ރާތައ  ެއރ 

ވަކި ފަޅެއ ، ަވކި ދ ރ ަގއި ައޅަިއެގނ  ެއ   ކަށ މި ހ ރިހާ އެއ ޗަ  އިބަނގ ރާ ެގނ ގ ޅޭ ެއއ ޗެއ ސާ   އެހެނ ވީމާ،   ނީ.ގޮވަ

ތެރޭަގއި އޮނ ނަނ ޏާ ެއއަށ  އަރާނެ އެތާނަގއި ތިބޭ  ފަޅ ަގއި ައޅަިއެގނ  އ ޅެނ ޏާ ފަޅ   މީހ ނ  އ ޅެދާނެ. އެކަމަކ  ހ ޅ މާލޭ

އަޅ ަގނޑ މެނ    ؛އ ލެއ ޙަނ  ވެސ  ބޯނެ. އެހެނ ވީމާ، މި ކަނ ތައ ތަކ ނ  ދ ރ ވެ ރައ ކާތެރި މާބޯ  އިމީހ ނ  ވެސ . އަރަ

އެކ ލަވަ ވެސ  ސިޔާސަތ   މެނިފެސ ޓޯަގއި  އެމ .ޑީ.ޕީެގ  އޮނ ނާނެ  މިހާރ   އިތަކ ރާރ ކޮށ   ހަދައިދޭނ .  ފަޅެއ   ލާއިރ ަގިއ 

ފަރާތ ތަކަށ  މާލެ  ސަފާރީ ބޯޓ ތަކާއި އ ޅަނދ ތައ  ެގނ ގ ޅޭ  އެފަދަ ފަޅެއ    ،އިއ ޔެ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ފާހަަގކ ރައ ަވއިފި

އެއ ނަރ ފަޅ     އޮނ ނަނީ.  އަޅ ަގނޑަށ  ހީވަނީ މާލެ އަތޮޅ  ވަރަށ  ކައިރިނ ހެނ  މިހިސާބ ނ  ކަނ ނޭނެގ އެ ފަޅެއ  ؛ނ އަތޮޅ 

ޭއެގ ސަބަބ ނ    .. އެހެނ ވީމާ، އެއީ ރަނަގޅ  ކަމެއ ކިޔާ ފަޅެއ  އެއީ  ކަނ ނޭނެގ، ދިޔަނަރ ފަޅ  ކަނ ނޭނެގ އެކަހަލަ ނަމެއ 

ކޮށ ދިނީމަ. އަދި ސަފާރީ ބޯޓ ތަކާއި އެ އ ޅަނދ ތަކަށ  ލިބޭ    ވަނ ނާނެ އެފަދަ ކަނ ތައ   ިގނަ ފައިސާ   އަށ ދިވެހިރާއ ޖެ

އ ސެއ  ނ ލިބޭ. އެކަހަލަ ކަނ ތައ ތައ  ހ އ ޓިެގނ ދާނެ. ެއއީ ރަނަގޅ  އެ ެއއ ޗެ   އި،ެގއ ލ ނ ، ަގދަިއަގއި ލިބޭ ެގއ ލ މާ

އެމ .އެމ .ޭއއިނ   ؛ޅ ަގނޑ  ހަމަ ތަކ ރާރ ކޮށ ލަނ  ވަރަށ މާލީ ނިޒާމ ެގ ކަނ ތައ ތައ  އަ ؛ކަނ ތައ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

އޮތ  ޑިޖިޓަލ     އެމ .އެމ .ޭއއިނ  މިހާރ  މ އ ދަތެއ  ކަނޑައަޅާފައި އެބަ  ،ވަރަށ  ބޮޑަށ  މަސައ ކަތ ކ ރޭ. އެހެނ ނަމަވެސ 

ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ކޮނ މެ    ،އ ަގއި ކޮނ މެ ތަނެ  ތައ . އެކައ ނ ޓ ލާމަރ ކަޒީ ޕޭމަނ ޓ  ނިޒާމ  ؛ޕޭމަނ ޓ   ޕޭމަނ ޓ  ސިސ ޓަމ ،

ފައިސާެގ ނިޒާމ ،   ؛އައި.ޑީ.ކާޑ  ނަނ ބަރ  ޖަހާފައި އެކައ ނ ޓ  ހ ޅ ވޭ ނިޒާމެއ  ައވަސ  ދ ވެލިބޭނ ކެއ ަގއި ވަގ ތ ނ   

ރ ކަޒީ އ ސޫލ ނ   ޑިޖިޓަލ  ޕޭމަނ ޓ  ސިސ ޓަމެއ  ލާމަ  ،ދ ނިޔޭެގ އެހެނ  ޤައ މ ތަކ ަގިއ އޮނ ނަހެނ  މާލީ އަވަސ  ނިޒާމެއ 

ކަމަށ   ގާއިމ ކޮށ ދެވޭނެ  މަސައ ކަތ   .ނިޒާމ   އެބަ  އެ  ކަމަށ   އެ  ކަނޑައަޅާފަ.    ކ ރަމ ނ ދަނީ.  ެވސ   މ އ ދަތެއ   އޮތ  

ކަނ   އެހެނ ވީމާ، އެމ .އެމ .އޭނ  ައޅ ަގނޑ  އ ނ މީދ ކ ރަނ ، ވަރަށ  އަވަހަށ  މި މަސ  ނ ވަތަ މި އަނ ނަ މަހ ަގއި އެ

 ށ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ . ކ ރައ ވާނެ ކަމައިޢ ލާނ 
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

. ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ެގ މަޢ ލޫމާތަށ  ޓަކަިއ 1:30އާދެ! މިއަދ ެގ ވޯޓ ެގ ަވގ ތަކީ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  

އަޅ ަގނޑ މެނ  ޖަލ ސާ   ދަނ ނަވާލީ. މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅެއ  އަރ ވާނަނ . ދެނ 

   ަގއި. 1:00ފައ ޓާނީ 

 

 { އަށ  13:02އިނ   12:14 }ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅ :

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

 

 ނ ނިމި ހ ރި މަސައ ކަތ  .  10

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ޮގތ ނ  . މިމަށ  އަޅ ަގނޑ  މި ފަށަނީޔ ރިއަށ  ެގނ ދިކ  ޖަލ ސާ ެގހ ލީމަޖީ ށ ފަހ ކޮޅަސ ވަގ ތ `. މެނ ދ ރ ެގ ހ 

 ،ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ   -10.7އެޖެނ ޑާ ނަނ ބަރ     -10.7  މިހާރ  އަޅ ަގނޑ  މި ދަނީ ނ ނިމި ހ ރި މަސައ ކަތ ެގ ތެރެިއނ 

ޢަބ ދ  މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ދެކ ނ   ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ هللا ތިނަދޫ  ނަނ ބަރ     ، ސަނީފ     99/2ާގނޫނ  

ާގނޫނ ) ބެހޭ  ޓޫރިޒަމާ  އިޞ ލާޙ (އަދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ބިލަށ   ށ   މި  ެގނ ދިއ މަށ .  ކ ރިއަށ   ބަހ ސ   ބިލ ެގ  ެގނައ މ ެގ 

ކާށިދޫ  ހަކަފ ޅ ވާ ދަނ ނަވަނ .  އެދިަވޑަިއަގތ މަށ   ފ ރ ޞަތަށ   މެނ ބަރ ނ   އިއ ޒަތ ތެރި  އެދިވަޑަިއަގނ ނަވާ  ދައ ކަވަނ  

 ޖާބިރ .هللا ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޖާބިރ  هللاޢަބ ދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

ާގތ ަގނޑަކަށ  ތިރީހަކަށ  މިލިއަނ  ޑޮލަރ ެގ  ؛ގ ރީނ  ޓެކ ސ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .އާދެ!  

ނަަގއިެގނ  ިއއ ޒަތ ތެރި ނަަގނ  މި އ ޅޭ ޓެކ ސ . ދެނ ، ެއކި ޮގތ ޮގތ ނ  ޓެކ ސ   ،ވާހަކަެއއ  ކަނ ނޭނެގ މި ދައ ކަނީ

ސ ެގ މަނ ފާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ނަަގިއެގނ  ޓެކ ކީ ޓެކ ސ ޔަޖެހޭތާ ކ ޑަކޮށ  ވިސ ނާލަނ  ކީއ ތޯ މި ކ ރަނީ. ހިތާމަ  އެބަ  ،ރައީސ 

ފައިސާ ބޭނ ނ ކ ރަމ ނ ދާތީ އެއީ ބޮޑ  ހިތާމައެއ ތާ. ރާއ ޖޭަގއި ހ ރި ވަސީލަތ ތައ  ބޭނ ނ ނ ކޮށ    ނ ލިބޭ ޮގތަށ  ޓެކ ސ ެގ

ައދި އިނ ޑަސ ޓ ރީތަކ ނ  ދައ ކަނ ޖެހޭ. މަސ ކޮޅ  މަށ  ފީޔ ދި  މިހާރ  މަސ ވެރިނ  މަހަށ   ،އަބަދ  ރައ ޔިތ ނ ެގ އަތ ނ  

ސަރ ކާރ ނ  ކަނޑަައޅާ   ސަރ ކާރަށ  ވިއ ކަނީކީ. އެ ނޫނ  ޮގތެއ  ނެތީމާމަސ   ނޫނ     އ ބޭނީމަ ސަރ ކާރ ނ  މަޖ ބޫރ ކޮށ ެގނެ
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ޮގތެއ ެގ މައ ޗަށ  ފަހ ނ  ލާރިދޭ ޮގތަށ  މަސ ކޮޅ  ވެސ  މި ަގނ ނަނީ. ރައ ޔިތ ނ ނަށ  މަސ ވެރިކަމ ނ  ކ ރިއެރ މެއ  ނެތ . 

ޒަމ  ވެސ  ނ ހިނ ޭގ ހިސާބަށ  ކަނ ތައ ތައ  މި ދަނީ. ރާއ ޖޭެގ  ރިޓޫ  އިނަގަ ތ ބާވަތ ެގ ޓެކ ސ ޓޫރިޒަމ . އެކި ބާވަ  އޮތީ  ދެނ 

ހ ރިހާ   އޮފީހަށ   ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ  މިއީ.  ޤައ މެއ   ހިނާގވަރ   ހ ރެެގނ   އެކަނި  އޮފީސ   ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ 

މިނިސ  އޮފީހަށ   ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ  ލިޔަނ ޖެހޭނީ.  ކޮނ މެ  އެއ ޗެއ   ޓޫރިޒަމ ނ   އޮފ   ކ ރިޔަސ   ޓ ރީ  ކަމެއ  

އެ މީހަކ  ޒިނ މާ   ،ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ އޮފީހަށ  ލިޔަނ ޖެހޭނީ. އަދި އެއ ވެސ  ކަމެއ  އެއ ވެސ  ވަޒީރަކ  ނ އެއ ކ ރޭ

އިނ ޑިޕެނ ޑެނ  ކަނ ކަނ   ކ ރާނ ޖެހޭ  ވ ޒާރާއަކ ނ   އެ  ވ ޒާރާެއއ ،  އެއ ވެސ   އަދި  ކޮށ   ޓ އ ފ ލަނ ޖެހިދާނެތީވެ. 

އޮޕަރޭޓ  ޮގތ ަގިއ  ބޭފ ޅ ނ ެގ  ވެސ   ރެސ ޕޮނ ސިބަލ   ކިރިޔާ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ރާއ ޖޭެގ  މި  މިހާރ   އެހެނ ވީމާ،  ނ ކ ރޭ. 

ނ ކ ރެވޭ ހިސާބަށ  އެކިއެކި ނަނ ނަމ ަގއި    ،އެއ ޗެއ  ލިބެނީ ޓޫރިޒަމ ނ . ެއހެނ ވީމާ، ޓޫރިޒަމ  އިނ ޑަސ ޓ ރީއަށ  ބަރ ބޮޑ ވެ 

ފަރާތަކީ  އަޅާ އިމާރާތ ެގ ވެރި  އިކ ރަނީ. ސަރ ކާރ ނ  އެއ ވެސ  އެއ ޗެއ  ދ ލެއ ނ ކ ރޭ. ރިސޯޓ ަގ  އެ ކަނ ކަނ   އިޓެކ ސ ނަގަ 

ވެސ  ސަރ ކާރ . ބިމ ެގ ވެރިފަރާތަކީ ވެސ  ސަރ ކާރ ނ . މީހ ނ  ތިބެނީ ކ ލި ދައ ކައިެގނ . ހިތ ހ ރިހާ ކަމެއ  ކޮށ ލާފައި 

ބޮލ ަގއި އަޅ ވާފައި ކ ރީަގ  އެއިރެއ ަގއި އޮނ ނަ ސަރ ކާރެއ ެގ  ބޮޑަށ   މީހ ނ   އިނ ވެސ ޓ    އިއިނ ޑަސ ޓ ރީ ވަރަށ   ކ ރި 

ފޫހިވެ  ދެކެ  ނ ކ މެެގނ    ، އިނ ޑަސ ޓ ރީ  މިއިނ ޑަސ ޓ ރީނ   މީހ ނ ެގ  ެއ  ބޭރ ަގއި  ރާއ ޖޭނ   ހ ރި ޮގސ   ކޮޅ ަގއި 

. ނެ ވިސ ނަނ ޖެހޭކަމަށ ދަނީ. ވަރަށ  ބޮޑަށ  އެއެ  ކ ރަމ ނ   ލާފަިއ ރާއ ޖޭނ  ބޭރަށ  އިނ ވެސ ޓ އިތައ  ވިއ ކަކޮނ ޓ ރެކ ޓ 

ޓ މަނ ޓެއ . މިނިސ ޓ ރީ އެއީ މިނިސ ޓ ރީއެއ . ެއއީ ކ ރީެގ ޑިޕާ  .ރިޒަމ  މިނިސ ޓ ރީ މި އޮނ ނަނީމިސާލެއ ެގ ޮގތ ނ  ޓޫ

ޓޫރިޒަމަ ޤާސިމ  އޮފ   ވިލާ،  ޓ ރާނ ސ ޕޯޓަކީ  އޮފ   މިނިސ ޓ ރީ  އެއ ޗެއ .  އޮނ ނަ  ގ ރޫޕަށ   ވިލާ  އަބަދ ެވސ   އެ  ކީ 

ސީދާ   ،ދިޔައީ. ޔާމީނ  އިރ ަގއި   އޮނ ނަ ެއއ ޗެއ ެގ ޮގތ ަގިއ ވޭތ ވެދިޔަ ިގނަ ދ ވަސ ތަކ ަގއި މިއިބ ރާހީމަށ  ދީފައި

ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    މިއަދ   އެހެނ ވީާމ،  ހިނ ގެވީ.  މިނިސ ޓ ރީ  އެ  އަނެއ ކާވެސ   ޔާމީނ   މިހާރ   ދަނީ  ިމ  ފެނިެގނ  

ވާހަކައަކީ   ؛ކާރ ެގ ވަސީލަތ ތައ  ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ  ސަރ ކާރ ަގއި . ސަރ މި އޮތީ ކެމ ޕޭނ  ކ ރިމަތީގައިއަނެއ ހެނ     ،ސަރ ކާރަށ 

ދިނ މ ަގއި ވެސ  އަދި  ބަދަލ ؛ ފޮތިނ  ފޫަގޅައިެގނ  އ ޅޭ މަނ ޒަރ  މި ފެނ ނަނީ އަޅ ަގނޑަށ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ނ ފޯރާ

ބިމެއ     ، ސ  ރަށެއ ، ފަޅެއ ކޮނ މެވެ   ،ދެއ ކި ވާހަކަ ދިމާކ ރ މަށ  ެވސ  ކ ރާނ  މި އޮތީ   ، އަމާނާތ  އަދާކ ރ މ ަގއި ވެސ 

މިހާރަކ    ،ރަށ ރަށާއި   ،ބިމާއި   ،އެއ ޗެއ  ދިނ ނ . އެހެނ ނަމަެވސ  ވެލިއ ެއއ  ނެތ   ެގއ ލިއ ޖެ. ވެލިއ   ފަޅ ެގ  . ވެލިއ  

 ކޮށ ެގނ  ތިބި މީހ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި އިނ ވެސ ޓ    އިރާއ ޖޭގަ   ،ެގއ ލ ނީ ވެސ  ސަބަބ ތަކެއ  ހ ރެެގނ . ެއއީ މިސާލެއ ެގ ޮގތ ނ  

ކ ރާ މީހ ނ ެގ ތެރެއިނ  އަނ ނަ ޓޫރިޒަމެއ  މި އޮނ ނަނީ.  އަށ  އިނ ެވސ ޓ ރާއ ޖެ  .ނ ލާހިކ  ބޮޑ  ޚަރަދ ކޮށ ެގނ   ތިބީ؛ ރައީސ 

ރިސޯޓ ގެ   . ޓެކ ސ  މި ނަަގނީ  ގެ އެކި ބާވަތ ބާވަތ   ،ޓެކ ސ  ިމ ނަަގނީ  މަށ  ޓަކައި ގ ރީނ ޔ  މި ޓޫރިޒަމ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދި 

ކ ރަނ .  އެކ ސ ޓެނ ޑ   ޓަކަިއ ވެސ  އެއ ޗެއ  ނަާގ ޮގތަށ  ހަދައިފި. އެއީ ެއގ ރިމެނ ޓ ެގ މ އ ދަތ އިތ ރ ކ ރ މަށ     މ އ ދަތ 
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ދީފައި ސަރ ކާރ ނ    ރައީސ  މައ މޫނ  އިރ  ވެއ ޖެއ ޔާ އަރިއަތޮޅ  ރިސޯޓެއ  ؛ރާ މީހާއަށ  އެއ ެވސ  ހެލ ޕެއ ކ އިނ ވެސ ޓ  

އެހެނ ވީމާ، ރާއ ޖޭެގ ހ ރިހާ ؟  ހެލ ޕެއ ތޯ ވަނީ އިނ ޑަސ ޓ ރީަގއިކޮނ މެވެސ  ވަރެއ ެގ ހެލ ޕެއ  ވެސ  ވެދިނ . މިހާރ  ކޮނ 

ދެނ  ހިނ ަގނީ.  ބޭރ  މީހ ނ ނޭ  މިހާރ   ހ ރިހާ ރިސޯޓ ތައ   ދެނ    ރަށ ރަށ ،  ތިބެނީ.  މީހ ނ ތާ ވަޒީފާަގއި ވެސ    ބޭރ  

ެގ ޮގތ ނ  ޓީ.ޔޫ.އައިނ  މި މިސާލެއ  ؛ބޭރ ގައިތާ ލާރިކޮޅ  ހ ނ ނާނީ ވެސ . ބޭރ  މީހަކ  ރާއ ޖޭނ  ބޭރ  ކ ނ ފ ނ ޏަކ ނ 

އިނ ވެސ ޓ ކޮށ ފައި ބ ރޭނ ޑެއ   ،ތަނަށ   ބޭފ ޅ ނ ެގ  ،  ޓ އީެގ  ތަނަށ އެ  ބޭފ ޅ ނ ެގ    ގައިކ ރ މަށ ފަހ އިނ ވެސ ޓ   މި  އެ 

ޕެއިޑ  ސ ޓާފ ނ  ވެސ     ހައި ޝެއަރ ހޯލ ޑަރ ނ ނަކީ މިތާ މީހ ނ ނެއ  ނޫނ . އެ ފައިސާ މި ރާއ ޖެއަށ  ނާނ ނާނެ. އަދި

. އެހެނ ވީމާ، ވަރަށ  ބޮޑަށ  ވިސ ނަިއެގނ  ކަނ ކަނ  ތަރ ތީބ ކ ރަނ ޖެހޭނީ. އަޅ ަގނޑ   ނ ނާނީ އެ މީހ ނ  ކ ނ ފ ނިތަކ އަނ 

 ...ހަނދާނ  އެބަހ ރި އިއ ޒަތ ތެރި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ! ލައ ވާ އި ާވހަކަކޮޅ  ނިނ މަވަިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އާދެ!

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޖާބިރ  هللاޢަބ ދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކާށިދޫ

އޮފ     އަޅ ަގނޑ  މިނިސ ޓ ރީ  މިހާރ   އިނ ޑަސ ޓ ރީަގއި  ޓޫރިޒަމ   ދަނ ނަވާލަނީ.  މި  ވާހަކަެއއ   ހަނދާނ ހ ރި  މި  ހަމަ 

ަގާވއިދ ތައ  ވެސ  އެބަ ހިތ ހ ރިހާ ޮގތަކަށ  ހަދަނީ. ހިތ ހ ރިހާ މީހަކަށ  ބަދަލ  ވެސ    ،ޓޫރިޒަމ ނ  ޢަމަލ ކ ރަމ ނ ދާ ޮގތަކީ

ކޮށ ލަނ  މިނިސ ޓ ރީ އޮފ    އެއިރެއ ަގއި ބޭނ ނ ވާ ކަމެއ   ށ އ  ކ ރަނީ. ސަރ ކާރަދެނީ. ހިތ ހ ރިހާ މީހަކަށ  ހިތ ހ ރިހާ ކަމެ

އިރ ަގއި ވެސ . މިހާރ  އޮޕަރޭޓ ކ ރަނީ ވެސ    ކަށ  ހަދައިެގނ  އޮޕަރޭޓ ކ ރީ ޔާމީނ ޔައެއީ ިވޔަފާރިކ ރާ ފިހާރަ  ޓޫރިޒަމ 

ނެޭގ ޓެކ ސ     އިއިނ ސާފ ވެރި ޮގތަކަށ  ރާއ ޖޭަގ  ،ވެރިހަމަ އެ މަަގށ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑަކަށ  ަގބޫލެއ ނ ކ ރެވޭ އަދ ލ 

ނ ކ ރަނ  އިތ ރަށ  އެއ ވެސ     މިހާ ޚަރަދ  ބޮޑ  މޮޑަލަކަށ  ސަރ ކާރ  ހިނ ާގތީވެ ައޅ ަގނޑ  ތާއީދެއ   .އ އޮޕަރޭޓ ެވެގނ ދާހެނެ

އެހެނިހެނ  އިނ ޑަސ ޓ ރީތައ    ، އިނ ޑަސ ޓ ރީތަކަށ  ލޯޑ ނ ކޮށ    ޓެކ ސެއ  ނަާގކަށ . އަދި ސަރ ކާރ  ހިނ ެގނ ޖެހޭނެ އިތ ރަށ 

 އ ފައ ދަިއެގނ . އެހެނ ވީމާ، މިހާރ  މި ހ ށަހެޅ އ ވި މައ ސަލައަށ  އަޅ ަގނޑ  ރަތަށ  ޖަހާނީ. ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ރަޝީދ .މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރަޝީދ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ  މެދ  މާފަނ ނ 
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ރަީއސ .   ިއއ ޒަތ ތެރި  ބެހޭއަޅ ަގނޑ ޝ ކ ރިއ ޔާ  ާގނޫނާ  ޓޫރިޒަމ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ދަނީ  މި  ބަހ ސ ކ ރަމ ނ    ؛މެނ  

މި ބިލަށ  ދާދި ފަހ ނ  ޖ ލައި މަސ  ތެރޭަގއި ވެސ     .ެގނައ މ ެގ ބިލ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ާގނޫނަށ  އިޞ ލާޙ  

ދި ރިސެސ އަށ   އިޞ ލާޙ ޔ އަޅ ަގނޑ މެނ   ކ ރީަގއި  ނިނ މާފައިމ ެގ  ފޮނ ވަެގނެސ   ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  އަދި    ، އި 

ެއކިެއކި ފަރާތ ތަކ ނ  ފާހަަގކޮށ ފައި އޮތ  ކަމެއ ެގ    ،ެގޒެޓ ކ ރ މަށ ފަހ  ވެސ  ނޫސ ތައ  މެދ ވެރިކޮށ  ނ ވަތަ ރައ ޔިތ ނ 

ޭއެގ    ،ސަބަބ ނ  ފާހަަގކ ރެވ ނ . އެކަމަކ  އޭެގ ކ ރީަގއި ވެސ  ރިޔާސަތ ނ  މި ބިލ  ފާސ ކ ރިއިރ ަގއި ފާހަަގކ ރެއ ވި

ނެތ     އިއ  ނެޭގނެކަނ  ސާފ ކޮށ  ބަޔާނ ކޮށ ފަ އޭރ ަގިއ ެވސ  ނަަގމ ނ ދިޔަ ޓެކ ސެ  ؛ކ ރީަގއި ވެސ  މިހާރ  ނަަގމ ނ ދާ

ެގ ރިޔާސަތަކީ މި ރާއ ޖޭެގ ތާރީޚ ަގއި ެވސ  އެނ މެ ދ ވެލި 19-ކަނ  ފާހަަގކޮށ ދެއ ިވ ރިޔާސަތ ނ . އެޖެނ ޑާކަމާއި އެ

ެގ މަޖިލީސ  އެނ މެ ރަނަގޅަށ  ހިނ ގައިދޭ ރިޔާސަތ ކަނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ރައ ޔިތ ނ   ، ށ ހަލ އިކޮށ  ކަނ ކަނ  ފާހަަގކޮ

ޚާއ  އަދި  ފާހަަގކ ރަނ .  އެޞައަޅ ަގނޑ   ނަޝީދ   ރައީސ   އެކ ރައ ވަމ ނ ދާ  ކަނ ކޮށ   ފާހަަގކޮށ ދެއ ވި.  ކަނ .  ކަނ  

ނެތ މ ެގ ސަބަބ ނ  އަނެއ ކާވެސ  އިޞ ލާޙެއ ެގ  ސާފ ކޮށ  ބަޔާނ ކޮށ ފައިމި ދެނ ނެވި ޓެކ ސ     ،ސަރ ކާރ ނ  އަނެއ ކާވެސ  

ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ  މި ބިލ  ހ ށަހެޅ މ ގެ    ،ބިލ  ހ ށަހަޅާ ސަބަބެއ  ކަމަށ  ފާހަަގކ ރަނީ  .ޮގތ ަގއި މި އޮތީ ފޮނ ވާފަ

ޓެކ ސ    އ ދާެގ ދަށ ނ  ގ ރީނ ވަނަ މާ  35ެގ  (ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ާގނޫނ )  99/2ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     ،ބޭނ މަކީ

އިތ ރަށ  އ ސޫލ   ކަނޑައެޅިފަިއވާ  ދަނ ނަވަނީ ؛ނެގ މަށ   މި  ސާފ ކޮށ ދިނ މަށ .  ިއތ ރަށ   ވާހަކަ،    ،އ ސޫލ   އެ 

ެގ  2022ޖ ލައި    3ޑޮލަރ  ނަަގނ ޖެހޭނެ ކަމެއ . ެއއީ    3  އެ ާގނޫނ ަގއި.   ،ސާފ ކޮށ ދިނ މަށ . އޭަގއި ސާފ ނ ވެ އޮތީ

ބަޔާނ ކ ރާ ކަނޑައެޅިެގނ   ދިޔަ ާގނޫނ ަގއި  ޓެކ ސ ެގ ވާހަކަ. ނަަގމ ނ   ދަށ ނ  ނަަގމ ނ ދިޔަ ގ ރީނ   ކ ރިނ  އެ ާގނޫނ ެގ

ޖެހޭ އިޞ ލާޙ ެގ ެގނ ނަނ   ވެސ  ކަމަކާ ގ ޅޭ އ ސޫލ ތައ  ާގނޫނ ަގއި ކަނޑަެއޅ މަށ  ޓަކައި ބ ނެވިދިޔަ ާގނޫނަށ   އެނޫނ 

ދައ ލަތ ެގ    ،ދޫކޮށ ލި ެއއ ޗެއ . ސ ވާލަކީ   އި، ނ ނަަގނަަގނ . އެހެނ ވީމާ  ޑޮލަރ ނަމ ަގއި އަނެއ ކާ މި ފޮނ ވީ އެއ ކަލަ ތިނ   

އިތ ރަށ  ކޮމިޓީެގ އަދި އޭގެ   ، ނިޒާމ ެގ ތެރެއިނ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ނ  ބަހ ސ ކޮށ ، އަދި ކޮމިޓީއަކ ނ  ދިރާސާކޮށ   މި

 އިތ ރ ނ  އެޓަރނީ ޖެނެރަލ އަދި ޭއެގ ؛ ކޮށ ހ ރިހާ ކަމެއ   ، ވޯޓަށ  ައއ ސަވައި   އެއަށ  ރިޔާސަތ ނ     ،ރިޕޯޓަށ  ބަހ ސ ކޮށ 

ކަށ   ދޫކޮށ ލާފައި އޭަގއި މައ ސަލަެއއ  އޮތ ތޯ ބަލަނ . އެޓަރނީ ޖެނެރަލަ  އިފާސ ކޮށ ފަ  ވެސ  ބައ ލަވަނ ޖެހޭ ކަމަށ  ޮއނ ނާނެ

ލީަގލ   އޮފީހ ެގ  ރައީސ   އަދި  ފެނިަވޑައިނ ަގތ .  ރައީސ ލ  ؛ވެސ   ނ ފެނ .  ވެސ   ފަރާތ ތަކަށ   ޖ މ ހޫރިއ ޔާ އެ 

މިކ ރެއ ވީގ ދީސ ތަ ެއއަށ ފަހ   މިދެނ ނެވިހެނ     .  އޭަގއި  މިކޮޅަށ .  ބިލ   މި  ދެނ     ތިނ އައީ  ނ ހިމެނޭތީވެ.  ޑޮލަރ  

ކ ރަނީ. އެއީ މި ބިލަކީ. އެކަމަކ ، ތަކ ރާރ ކޮށ  އެހެނ  ނ ނެިގ ބައި ނަަގނ  މި މަސައ ކަތ ެވސ   އަނެއ ކާއަޅ ަގނޑ މެނ   

ދަނީ. އެކަމަކ ، އިހ މާލ ވެފަިއ އޮތ  ބައެއ  އެ ނ ނެޭގނެ ކަމަށ  ބ ނަމ ނ  ،ނ ނެިގ ދޫކޮށ ލެވ ނ   ،ނަނީނ  ވެސ  ބ ފަރާތަކ 

.  އޮތީ އަތ ދަށ ނ  ޮގސ ފަ  ދަކީ އެ ނެގ ނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އެގ ސައޮތ  މަ   ކޮށ ފައިިއޝާރާތ ބިލ ަގއި  ކ ރިނ  މި ދެނ ނެވި  
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ޮއވެއ ޖެ ކަމަށ    އިާގނޫނ ގަ   .ތަނ ތަނ ނ   ރީމ  ކޯޓާއި މިޕ ސ   ،ދެނ  އެކަނ  ނިނ މާނީ ާގނޫނީ ވަކީލ ނ ނާއި  ޚިލާފެއ  

ޮގތ ތައ  ވެސ  ޮއވޭ. އެހެނ ީވމާ އަޅ ަގނޑަށ   ޖ މ ލަކޮށ   ދަށ ނ . އެހެނ ނަމަެވސ ،  ، އޭެގވަނ ޏާ އެކަނ  ސާފ ކ ރެވޭނެ 

ވަކިވަރަކަށ  މަޖިލިސ     ،ނ  ވެސ  އަތ ބާނައިނ ވަތަ ެއހެނ  ފަރާތ ތަކ   ާގނޫނ ހަދާ މަޖިލީހަކަށ  ވަޒީރ ެއއީ    ، ނީވެފާހަަގކ ރެ

ބަލިކޮށ ލީމާ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ަގއި ތަމ ސީލ ކ ރައ ާވ ބަެއއ  މެނ ބަރ ނ ނަށ  އެބަ ހީވޭ ސަރ ކާރ ނ  ފޮނ ވާ ބިލ ތަކ ަގއި  

ޔޭސ     ،ފޮނ ވީމަ  ތިމަނ ނަމެނ   .ތިބެނީ  އިދޭނ ޖަހަޕ ، ސ ޓޭމ ޖަހަނ  ތިބޭ ބައެކޭ. އެހެނ ވީމާ ތިމަނ ނަމެނ ނަކީ ސ ޓޭމ ޕ 

 ؟، ބިލެއ ަގއި ޯގހެއ  އޮތ ތޯއެހެނ  ހަމަ ސަރ ކާރ ނ  ވިދާޅ ވި ޮގތަކަށ  ކަނ ކ ރަނ  ތިބީމަ ވާ ޮގތ . އެހެނ ީވމާ .ނޯ ރއޯ

. އެހެނ ނަމަވެސ ، ނެތ   ވަކި ފަރާތެއ   .ކަމ ގައި  ޖެ މިމިދެނ ނެވީ މ ޅި ދައ ލަތ ެގ މ ޅި ނިޒާމ  އެއ ކޮށ  އިހާމ ލ ެވއ 

 ! ރައީސ  ނަޝީދ  ފާހަަގކޮށ ދެއ ވި ީމަގިއ މައ ސަލަ އެބަ އ ޅެއޭ. ބައ ލަވާށޭ  ،ކޮށ ދެއ ވި ތަކ ރާރ ކޮށ ރިޔާސަތ ނ   ފާހަގަ 

ރިކޯޑަށ  ޓަކަިއ އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކ ރަނ ، ތި   ؛އިތަކ ރާރ ކޮށ  ފާހަަގކޮށ ފަ  !ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ ނ  ބައ ލަވާށޭ

ރަީއސ  ނަޝީދ . ެއހެނ ނަމަވެސ ، ައޑެއ  ނޭހި.   އި އޮތ ނ  ފާހަަގކޮށ ފަބޭފ ޅ ނ  ބައ ލަވާ! ރިޔާސަތ ނ  ބައ ލަާވ! ެއކަ

ފަހ ނ     އެނ މެ  ،ރައީސ  ނަޝީދަކަށ  ނޭނޭގނޭ ކިޔާފައި  ، ައޑ ނާހަނ ވެެގނ  ފާސ ކޮށ ލާފައި   ވިދާޅ ވީމާނަޝީދ   ރައީސ   

،  ެގއ ލިފަ  އ ެގ ފައިސާޔާއެއޮތީ ދައ ލަތަށ  ލިބޭ އެތައ  މިލިއަނ  ރ ފި  ރައީސ  ނަޝީދ  ވިދާޅ ވެެގނ  ނ ހެއ ދެވީމަ މި

ތިނ   އީ  ދިޔަ ވެރިނ  ދައ ކަމ ނ ރ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ . ރައ ޔިތ ނ ެގ މާލިއ ޔަތަށ  ވަނ ނަ ފައިސާ. މިއީ ބޭރ ެގ ފަތ   އި ެގއ ލިފަ

،  ނ ޢަމަލ ކ ރެވެނ  ފެށިެގނ  އެ ާގނޫނަށ   އި  1ޖެނ އަރީ    ،ކ ރ މ ެގ، އަނ ނަ އަހަރ ނ  ފެށިެގނ ސ ދީގ . މި ާގނޫނ  ތަޑޮލަރ 

ބައި ސާފ ކޮށ  ބަޔާނ ކޮށ ފަިއ    ނެނޭގ ކަމަށ  އޮތ   ޑޮލަރ ތިނ     އެ ޓެކ ސ އަށ  ޢަމަލ ކ ރެވެނ ދެނ  މިހާރ  ނަަގމ ނ ދާ

ނ ބާނަނ ވީ. މަޖިލީހ ެގ އި ެއކި ތަނ ތަނ ނ  އަތ ސަރ ކާރާ   އެހެނ ވެލިބ ނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ެގއ ލ ނ .  ނެތ މ ެގ ސަބަބ ނ   

ފ ރ ޞަތ  ދީފައި    އެކ ރެވޭނެ ޮގތަކަށ   ނ ފޯރ ވަނ ވީ. ނ ފޯރ ވައި މި އޮނ ނަ ކަމަށ  ބަހ ސ  މެނ ބަރ ނ ނަށ  ވެސ  ނ ފޯޒ 

ވެސ     ވަހ ދ   ފާހަަގކ ރެވ ނީސ . އެ  ކަނ  ކަނ   ނަމަ މި  ޕަކަށ  ނ ހަދާމ ސ ޓޭ  މަޖިލިސ  މެނ ބަރ ނ  ރަބަރ   ،އޮނ ނަ ނަމަ

  ރަީއސ  ނަޝީދ  ވިދާޅ ވީމަ އެކަނ  ނ ކ ރަނ ެވެގނ  ދޫކޮށ ލީ. ދޫކޮށ ލީމަ އެ  ،ރައީސ  ނަޝީދ  އެހެނ  ފާހަަގކ ރެއ ވީމަ

 ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ .ފައި ބޮއިބޮޑި އޮތީ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޠާރިޤ އިއ ޒަތ ތެރި ދޫ ދާއިރާެގ . މަހިބަޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 

 ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޠާރިޤ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  މަހިބަދޫ
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ެގނައ މ ެގ  )ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޓޫރިޒަމ ެގ ާގނޫނ (އަށ  އިޞ ލާޙ   99/2ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   

ތެރޭަގއި    ސ ދ ވަމަސ   ފަހ ނ  މި ނިމިދިޔަ ތިނ   ދައ ރ ަގިއ، މިދިޔަ ދައ ރ ަގިއ މި މަޖިލީހ ަގިއ އެނ މެބިލަކީ މިދިޔަ  

ހ ށަހަޅައިެގނ    މަޖިލީހަށ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ބިލ   މި  ބިލެއ .  އޮތ   ފާސ ކޮށ ފައި  މަޖިލީހ ނ   މި  ކ ރެވ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ  

އިދިކޮޅ     މެނ ބަރ ނ  ތަކ ރާރ ކޮށ  މިއާ.ސީއަށ  ނިސ ބަތ ވާ ިއއ ޒަތ ތެރި  ޚާއ ޞަކޮށ  ޕީ.ޕީ.އެމާއި ޕީ.އެނ   ،ބަހ ސ ތަކ ަގއި 

ދިޔަ މާފަނ ނ  މެދ   އ ކަވަމ ނ ދަދެނ މެއަކ  ވާހަކަފ ޅ  ؛. އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ތަކ ރާރ ކޮށ  މި ބިލާ އިދިކޮޅ  ހެދިހެދި

ެގ  އެމ .ޑީ.ޕީ   ،ތެރި މެނ ބަރ  ސާފ ކޮށ  އެ ވިދާޅ ވީ އެމ .ޑީ.ޕީއަށ  ނިސ ބަތ ވާ އިއ ޒަތ   ،ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

ބާރ ެގ ވެރިޔާ ނ ކ މެ  ބާރ ެގ ވެރިޔާ. އެއ  ތެރޭަގއި މިހާރ  ކަނ ތައ  ހިނަގމ ނ ދާ ޮގތ . ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ެއއީ ެއއ 

ރައ ޔިތ ނ ެގ    އ ތެރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ މެޖޯރިޓީ ތިމަނ ނަގެ އަތ ަގއި އެބަ އޮތޭ. ތިމަނ ނަ ބޭނ ނ  ޮގ  ،މި ވިދާޅ ވަނީ

  ، ހ ރި ޮގތަށ   އެ ފޮނ ވާ ޑ ރާފ ޓ  ،ބިލ ފޮނ ވާ  ތަނަށ     ވަނީ ބަނ ޑާރަ ނައިބ  މި  . ނަތީޖާއަކަށ  މިމޭމަޖިލީހ ަގއި ހަދާނަ

އެމ .ޑީ.ޕީއަށ  ނިސ ބަތ ާވ  ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ  ހ ރި ޮގތަށ  އައިސ     އޭަގއި މައ ސަލަެއއ  އޮތިއ ޔާ މައ ސަލަެއއ  އޮތީ.

ބަލާލ މެއ މެނ   65 ކިޔާލ ެމއ   އެ  މިއަށ   ؛ބަރ ނ   ތަކ ރާރ ކޮށ   ފަރާތ ތަކ ނ   ވާދަވެރި  އިދިކޮޅަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ  

އޮފީހ ަގއިހ ތިޖާޖ ކ ރަމ ނ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ  ނ ވިތާކަށ   އަދި  ފާސ ކޮށ ެގނ ދިޔައީ.  ތިއ ބަވާ   ،އި ދަނިކޮށ   އެތާަގއި 

ޮގސ   ކޮށ  ނިމިެގނ ސ ދީގ ވެސ  ކޮށ ފި. އެ ބޭފ ޅ ނ  ބައ ލަވާފައި މި ތަ  ހާރ  ވަކިލީަގލ  އެޑ ވަިއޒަރ ނ ، ބައެއ  ބޭފ ޅ ނ  މި

އ ޅ ނ  ޮގތަކަށ   ކ ރަނ އޮތީ އަދި    މި،  ހިސާބަށ  ޮގސ ފައި ރަނަގޅަށ  ބަލާލިއިރ ނަާގ  ެގޒެޓ ކޮށ ފައި މިރާއިނ  މި ފަިއސާ  

އިތ ރ ވ މ ަގިއ ވ ރެ އިތ ރ ވާ   ކޮޓަރިައށ  50  ،ހޮޓާތަކ ނ ރަށ ރަށ ަގިއ މިހިރަ  . ާގނޫނ ަގއި އ ޅ ނީ  ނޫނ  ާގނޫނ ަގ ލިޔެވިފަ

  ކޮށ  ސ ދީގ ޖ ލައިނ  ފެށިެގނ  ާގނޫނ  ފަސ ވެ، ތަ   3  .ޑޮލަރ  ނެގ މަށ   6ރިސޯޓ ތަކެކޭ އަދި ސަފާރީތަކެކޭ ެއއ ވަރަށ   

މިލިއަނެއ ހާ    200ެގއ ލިެގނ ދިޔައީ  އ  ނ ނެޭގ ޮގތަށ . ދައ ލަތަށ   އޮތީ އެއ ވެސ  ގ ރީނ  ޓެކ ސެ  ހެދ ނ  ާގނޫނ ަގއި މި

ޤާނޫނ އަސާސީނ  އަޅ ަގނޑ     ދަނީ.  ދޭތެރޭެގ އަދަދެއ  ެގއ ލިެގނ  މި  މިލިއަނ  ރ ފިޔާއާ  500އާއި  200ރ ފިޔާ، ނ ވަތ  

ޤާނޫނ އަސާސީެގ   ؛ަވނަ މާއ ދާ  59ޤާނޫނ އަސާސީެގ    ކަމަށ ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ވިދާޅ ވި    ރައީސ ،  އަޑ އެހިނ  މަޖިލީހ ެގ

ކ ރިއަކަށ ، ކ ރިނ  ހިނާގފައި އޮތ  ކަމަކަށ  .  ވަނަ މާއ ދާަގއި މި ބ ނަނީ ފަހ ނ  ހަދާ ާގނޫނަކ ނ  އަދަބެއ  ނ ދެވޭނޭ  59

  ތަކާއި ގ އ ހަ   ، އަސާސީއަސާސ އ   އެ  . ެއީއ ޤާނޫނ އަސާސީެގމަނާއެއ  ވެސ  ނ ކ ރެވޭނޭރިފަހ ނ  ހަދާ ާގނޫނަކ ނ  ޖޫ

އެމ .ޑީ.ޕީއަށ     ،، ސަރ ކާރާއި އ  އެއީ. އެހެނ ވީމާހައ ގރާއ ޖޭެގ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ލިބިފައިާވ  މި ދިވެހި  އި މިނިވަނ ކަމ ަގ

ހަދާފައި އޮތ  މިސ ޓޭކެއ     ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއާ  ، ބަނ ޑާރަ ނައިބާއި  ،ނިސ ބަތ ވާ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ ނ ނާއި

ރައ ޔިތ  ކޮހެއ   އޮތ   ތަޅާފައި  މީހ ނ   އެ  އ ފ ލާކަށ ނ ވަތަ  ބ ރަ  އެ  އަލ ނ   ނ ކ ރެވޭނެ.  ނ ނަކަށ   އެކަމެއ   ނ ޖެހޭނެ. 

ބަިއ   ފެށެިގނ  އަލ ނ  އެ ދިޔަ  ކ ރާ ދ ވަހ ނ ސ ދީގ ހަދަނ ޏާ ހަދަނ ޖެހޭނީ މިހާރ ނ  ފެށިެގނ  މި  ާގނޫނ  ފާސ ކޮށ  ތަ
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ޮގތަށ   .ނެޑޮލަރަށ  ވެސ  ޖެއ ސޭ  ބާރައަތ ލާ ކަމަށ  ވަނ ޏާ   ހަދަނ   ދައ ލަތަށ  އާމ ދަނީ ނ ލިބޭ  މ އ ދަތ ެގ   މިދިޔަ 

ނާ  ،ތެރޭަގއި  ނިސ ބަތ ވާ  ާގޚާއ ޞަކޮށ   އެމ .ޑީ.ޕީއަށ   އެއ ޗެއ ަގިއ    65ބިލ ކަމ ނ   ފޮނ ވާހާ  ސަރ ކާރ ނ   މެނ ބަރ ނ  

ބަލައ ތަ އެއ ވެސ ވަރަކަށ   ވެސ   އޮފީހ ނ   ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ  އަދި  އ ޅެެގނ   ދައ ލަތަށ  އިަގނޑ ޖަހަނ   މ ޅި  ނ ލާ 

މިހާރ  އެ  ެގލ ނ ވާ އޮތ  އަދަދ  އިތ ރ ކ ރަނ . އިތ ރ ކޮށ ެގނ  ެއ    ޮގތަށ  ޢަމަލ ކޮށ ެގނ ދިޔަ ބައި ފޫބަށ ދަނ ޏާ ޖެހޭނީ 

ޮގތ ަގއި ދެނެއ   ެގ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާއެއ  މިދެނ ނެވި ގ ރީނ  ޓެކ ސ   200  ،ހިސާބ  ޖަހަނ ޖެހޭނީ. ކ ރިނ  މިދިޔަ ބައި

 ، ވަނަ މާއ ދާަގއި މި ބ ނަނީ  59ސާފ ކޮށ  ެއބަ ބ ނޭ. ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ނ ނެޭގނެ. ފަހަކ ނ  ނ ނެޭގނެ. ޤާނޫނ އަސާސީަގއި  

. އަދި ޤާނޫނ އަސާސީަގިއ  ނ ވާ ކަމަކަށ  ފަހ ނ  ހަދާ ާގނޫނަކ ނ  އަދަބެއ  ނ ދެޭވނޭާގނޫނ ަގއި ކ ށެއ  ކަމަށ  ކަނޑައަޅާފައި

،  ާގނޫނ  ހެދ މ ެގ ހ ރިހާ ބާރެއ  ލިބެނީ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހަށޭ. އެހެނ ވީމާރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ބާބ ަގއި،    އެބަ ބ ނޭ

އޮތ     އީއޮތ  އެއ ޗަކީ އެ   ގ ކޮށ ފައިތަސ ދީ  ނ ޖެހޭނެ. ާގނޫނ ަގއި އޮތ  އެއ ޗެއ  ފާސ ކޮށ ފައިާގނޫނ  އިތ ރަށ  މާނަކ ރާކަށ 

   .. ޕީ.ޕީ.އެމަށ  ލިބިފައިވާ ވަގ ތ .   ،ޕީ.ޕީ.އެމ ެގ ަވގ ތ ކޮޅ  ދެއ ވާތި ؛އެތި. އޭތި ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ، އަޅ ަގނޑ ެގ ަވގ ތ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ބިލ   މި  ފަރާތ ނ   މެނ ބަރ ެގ  އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  މެދ   މާފަނ ނ   މެނ ބަރ ،  އިއ ޒަތ ތެރި  އެދެނީ  މި  އަޅ ަގނޑ  

،  ދައ ކަވައިފި. އެހެނ ވީމާފ ޅ ބޭނ ނ ވޭ މިއަދ  ވޯޓަށ  ެގނ ދަނ . އެހެނ ވީާމ، މިހާރ  އެއ  ފަހަރ  ވާހަކަ  މެނ އަޅ ަގނޑ 

 ދަވާ!  ނ ދެވަނަ ފ ރ ޞަތަށ  އެދިވަޑަިއނ ަގތ މަށ . މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ކ ރިއަށ  ެގ

 

 މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޠާރިޤ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

ިއއ ޒަތ ތެރި    އ ސެއ ވޯޓަށ  ެގނ ދަނ ވީ ޮގތަކާިއ އެއ ޗެ   އ ވާއޮ   ރިޔާސަތަކ ނ ނެއ  ބިލ ެގ ަވގ ތ ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

އި މި ބަހ ސ ކ ރަނ  ތިނ ަގޑިއިރ  ކޮނ މެ  ބިލަކަށ  އޮނ ނާނެ. އެ ބިލ ެގ ވަގ ތ  ހަމަވީމާ ޕީ.ޕީ.އެމާ  ، ނ ނިނ މޭނެ.ރައީސ 

ވަނ   ތިއ ބެިވއ ޔާ އެ ަވގ ތ  ދީފައި ަވގ ތ   ދައ ކަ ޕީ.އެނ .ސީއަށ  ނިސ ބަތ ވާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  މިތާަގއި ވާހަކަފ ޅ 

 ހިސާބަށ  ެގނ ދެވޭނީ. އެހެނ ވީމާ، މާފަނ ނ  މެދ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ  ވެސ ... ހަމަވީމާ ދެނ  ވޯޓާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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ޕީ.އެމ .ޕީ.އެމ  އަދި ދެނ ވެސ  ހ ރި    ،ޕީ.އެނ .ސީ  ،ބޫލ ކ ރަނ  އިނޭގތޯަގއިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ، އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ހަމަ  

މެނ ބަރ ނ  އަމިއ ލަ  އަދި  ވާހަކަފ ޅ   ޕާޓީ  ވާހަކަފ ޅ ބޭނ ނ ފ ޅިދައ ކަވަނ   ވެސ   ދެނ  އ ޔާ  އިނޭގތޯ.  ދެއ ކެވޭނެ 

 ދަނ ނަވައިލީ. އެދޭ ކަމެއ ެގ ވާހަކަ ތި ބޭފ ޅ ނ ނަށ   އެހެނ ނަމަވެސ ، ައޅ ަގނޑ މެނ 

 

 ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޠާރިޤ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  މަހިބަދޫ 

ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ދެނ ނެވިނ  ؛ ޝ ކ ރިއ ޔާ  ވެސ   ވާހަކަދައ ކަމ ނ   ކ ރިނ    ،އަޅ ަގނޑ  

އަސާސީ    59ޤާނޫނ އަސާސީެގ   ކަމަށ   ނ ދެވޭނެ  އަދަބ   ާގނޫނަކ ނ   ހަދާ  ފަހ ނ   މާއ ދާަގއި    ތަކާއި ހައ ގ ވަނަ 

ޤާނޫނ އަސާސީެގ   އަދި  އޮތ .  އެބަ  ާގނޫނ   70މިނިވަނ ކަމ ަގއި  މާއ ދާަގއި  ރައ ޔިތ ނ ެގ ަވނަ  ލިބެނީ  ބާރ   ހެދ މ ެގ 

  .ކ ރައ ވާފަސ ދީގ  ތަ  ވަނީ   ޔާމަޖިލީހަށ . ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކ ރި ާގނޫނެއ ަގއި ޮއތ  ޮގތަކަށ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ  

 ނ ކޮށ  ސ ދީގ ކ ރ މ ެގ ބާރ . ތަސ ދީގ  ޤާނޫނ ައސާސީނ  ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ  ތަ،  ލިބިެގނ ވޭ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަށ  

ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ހައ ގ ފޮނ ވާލ މ ެގ   ވެސ   ތަ  ޔާއަށ   އެ  މަޖިލީހަށ .  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ދެނ  ސ ދީގ  ލިބިެގނ ވޭ  ކޮށ ފައި 

މ އ ދަތ ެގހަދާފައި އެ ފައިސާއެއ  ނ ނެނޫނ ާގފަހަތަކަށ   ކަށ   އިތ ރަ ބަޖެޓ   .  ޭގނެ އެ  ދައ ލަތ ެގ  ދަނ  އ ފޫބައިތ ރަށ  

ލިބޭ   ދައ ލަތަށ   ވަނ ޏާނ ވަތަ  ކަަމށ   ދިމާނ ކ ރެވޭ  ހިސާބ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ،  އާމ ދަނީ  އެމ .ޑީ.ޕީެގ  ހ ރިއ ޔާ  ހިތ ވަރ  

ދިޔަ ބައި އަތ ވާނެ   ކ ރެވިދާނެ. އެކަމަކ ، ކ ރިނ ޑޮލަރ  ނަަގއިެގނ   ެވސ  އެކަނ     12ޑޮލަރ ެގ ބަދަލ ަގއި    6މެނ ބަރ ނ   

ެގސ ޓ ހައ ސ ތަކާިއ    ޮގތެއ  މިހާރަކ  ާގނޫނ ތައ  ހ ރި ޮގތަކ ނ  ެއކަމެއ  ނ ކ ރެޭވނެ. ދެނ  އޮތީ ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ދާއިރާގެ 

  އި ބަރަކީ ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ދާއިރާގަ ރާެގ މެނ ދެއ ކެވި ކާށިދޫ ދާއިދެނ މެއަކ  މީެގކ ރިނ  ވާހަކަފ ޅ  ؛ކަމަށ ކަނ    އަދިވެސ  މި

ބޭފ ޅ ނ  އެ  ބޭފ ޅެއ .  ސީނިއަރ  ވެސ ޅ ވާހަކަފ   ވަރަށ   ވިދާޅ ވަނީވާހަކަފ ޅ   ،ދައ ކަާވއިރ   އެ  ވެސ     ، ދައ ކަާވއިރ  

ޓެކ ސ      އެކ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ ދާއިރާއަށ   ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ދާއިރާަގއި ދ ނިޔެއަށ  މި އަނ ނަ ތަދ މަޑ ކަމާ

ގ ރީނ  ޓެކ ސ ައކީ ރައީސ  ޔާމީނ ެގ  ؛ ވަގ ތ ަގއި. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ނ ކ ރާށޭ މިދަޫގނއ    މީގައި،  އިތ ރަށ  ނ ކ ރާށޭ

  ،ައޅ ަގނޑަށ  ޕީ.ޕީ.އެމ ެގ ަވގ ތ ކޮޅ  ދެއ ާވތި! ގ ރީނ  ޓެކ ސ ައކީ ރައީސ  ޔާމީނ ެގ ވެރިކަނ  ތެރޭަގއި  ؛ތެރޭަގއި   ނ ވެރިކަ

   ...ނ ބަރ ނ ވާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެއި އެމ .ޑީ.ޕީއަށ  ނިސ ބަތ ޚާއ ޞަކޮށ  އޭރ ގަ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ވަގ ތ  ހަމަެވއ ޖެ.    ެގޕީ.ޕީ.އެމ  ލައ ވާ! ވާހަކަފ ޅ  ނިނ މާ ،އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 
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 މަހިބަދޫ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޠާރިޤ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

 6ޑޮލަރ  ނ ވަތަ    3މިދެނ ނެވި  ޮގތަށ   އަކީ  ގ ރީނ  ޓެކ ސ ؛ ރައީސ  ނިނ މާލަނ   ވަގ ތ ކޮޅެއ  ދެއ ވާ!  އިއ ޒަތ ތެރި  

ލޯނ ެގ ޮގތ ަގއި ހ ރި   ،ޑޮލަރ  ނަާގ ޮގތަށ  ނިނ މީ. އޭރ ަގއި ދައ ލަތ ނ  ނަާގފައި ހ ރި ބޭރަށ  ދައ ކަނ ޖެހޭ ފައިސާ

  (ޖަސ ޕ މެނ ޓ  ޗާޓ  ޑިވެލޮެއއަރޕޯ )ފައިސާ ަވކި އެކައ ނ ޓެއ ަގިއ ބަހައ ޓަިއެގނ ، އެއީ ގ ރީނ  ޓެކ ސ ާއއި އޭ.ޑީ.ސީ  

ޑޮލަރ ެގ ޮގތ ަގއި ބަހައ ޓަނ ެވެގނ . އެކަަމކ ، މި   ،ފަހ ނ  ދައ ކަނ ޖެހޭތީ  އޭތި ވަކިނ  އެމ .އެމ .ޭއަގއި ބަހައ ޓަިއެގނ 

ޚާއ ޞަކޮށ  ސޮވ  އަިއސ   ފައިސާ  ރިނ ގ ސަރ ކާރ   ހ ރި  ވަނީ    ،ފަނ ޑ ަގއި  މާރ ކޮށ ފައި  ފައިސާ  ޮގތ ަގިއ  ޑޮލަރ ެގ 

ޖަވާބ  ވެސ  ދެއ ވަނ  ވަރަށ    ެގލ ވާސ ވާލ ކ ރެއ ވީމާ ނޫސ ވެރިނ  ކ ރައ ވާ ސ    ރައީސ  ޞާލިޙާ  .އަށ  ހަދާފަރ ފިޔާ

އެހެނ ވީމާ، އިއ ޒަތ ތެރި   .ބަހައ ޓާފަ  ހ ރީ ރ ފިޔާެގ ޮގތ ަގއިދަގ ލ ނ  އ ޅ އ ވަނީ. އެ ޑޮލަރެއ  މިހާރަކ  ނެތ . އެތާަގއި  ނއ 

އަޅ ަގނޑ   ؛ ރައީސ  ާގނޫނަށ   ، 2/ 99ލާނީ  އިނިނ މަޖ މ ލަކޮށ   ހ ށަހަޅާފައިވާ އިޞ ލާޙ ަގއި ރައ ޔިތ ނ ެގ    މި  މިހާރ  

އޮތ  ޮގތަށ     މަޖިލީހަށ  ބަނ ޑާރަ ނައިބ  އިތ ރަށ  ތަފ ސީލ ކޮށ ދޭނ  ާގނޫނ  ނ ޖެހޭނެ. މި މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކ ރާ އެއ ޗެއ  އެ

އޮތ  ޮގތަށ     ފޮނ ވާލަނ ޖެހޭނީ. ދެވަނަ ފަހަރ  އެ  ތަނަށ  އަނބ ރާ  ހިތ ޕ ޅާ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ނ ވަނ ޏާ މި  އޮތީ.  އެ

ބަނ ޑާރަ ނައިބ     ، އިޒިނ ާމ ނ ނަަގއެ     ވެސ  ކ ރަނ ޖެހޭނެ. އެހެނ ވީމާ، ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  ސ ދީގ ފާސ ކޮށ ފިއ ޔާ ތަ

ފަހ ނ   މެނ ބަރ ނ  ބަލާލ މެއ  ނެތި  ދައ ލަތަށ  ގެއ ލ ނ ވާ ޮގތަށ  ޢަމަލ ކޮށ ފައި    65އެމ .ޑީ.ޕީެގ    ިއ،ޒިނ މާ ނ ނަަގއެ  

ނ ކ ރަނ . ވަރަށ  ބޮޑަށ  އ ބޫލެގަ ކ ރެވޭނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ   ދިޔަ ކަމެއ  ރަނަގޅ އިއެ ާގނޫނ  ބަދަލ ކޮށ ފައި ކ ރިނ  ހިނަގ

 ވި ފ ރ ޞަތަށ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  ދެއ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

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

މިލިައނ  ރ ފިޔާ ެގއ ލ ނ  މައ ސަލަ   600ާގނޫނަށ  ެގނަިއ ބަދަލަކާ ގ ޅިެގނ   ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ޓޫރިޒަމ   

ިއއ ޒަތ ތެރި   .އ ޅެނީ އަނެއ ކާވެސ  އެ ާގނޫނަށ  ިއޞ ލާޙެއ  ެގނައ މ ެގ މަސައ ކަތ  ފަށައިެގނ  ހައ ލ ކ ރ މަށ  ޓަކައި މި

ެވސ    ސ  މި ސަރ ކާރަކަށ  ހަމަ ވާނ ވާޙަޤީޤަތ ަގއި ވެ  ހަމަ  ،ދަނީ  މިއިނ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެނެގމ ނ  މި ؛ރައީސ 

ދެނ  ނ ކ ނ ނާނީ ކޮނ  ނަތީޖާެއއ ކަނ  ވެސ  މި ސަރ ކާރަށ     ނ  ހެދީމާހެމި  ،ކަމެއ ކަނ  ވެސ ނޭނޭގކަނ . މި ކ ރެވެނީ ކޮނ 

 މަނީ ނާޤާބިލ  ބަޔަކ  ސަރ ކާރ ެގ ތެރޭަގއި ތިބީދަ  ކަނ ކަނ  މި  ހިސާބަށ  މި  ހަމަ ޙަޤީޤަތ ަގއި ވެސ  ނޭނޭގކަނ . މި
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އޮތީ ސަރ ކާރަށ  ދޯކާއެއ     ނ  ވެސ  މިހ ބޫލ ކ ރެޭވ ޮގތ ނ  މި މަޖިލީަގބޫލ ކ ރެވޭ. އަދި މިކަމ ަގއި އަޅ ަގނޑަށ   ަގމަށ   ކަ

ބޫލ ކ ރެޭވ  ަގލެއ ެގ ދަށ ނ  ކ ރި ކަމެއ  ކަމަށ  ވ މަކީ އެކަށީެގނ ވާ ކަމެއ . ެއއީ އަޅ ަގނޑަށ   ދީފައި. މިއީ ކޮނ މެވެސ  ޑީ

މެނ ބަރ ނ  ތިއ ބަވާ މަޖިލީހަކ ނ    65ލ މެއ  ލިބޭނެ ޮގތަށ  އެމ .ޑީ.ޕީެގ ސ ޕަރ މެޖޯރިޓީ އޮނ ނަ  ޮގތ ނ  މިވަރ ެގ ބޮޑ  ެގއ 

ތަ ެވސ   ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  އަދި  ފާސ ކޮށ ،  ހިސާބަށ ސ ދީގ މިކަނ   ވެސ     ރައީސ   ،ފަހ ނ   ދިޔަ  ކ ރައ ވާ 

އ  ލިބިެގނ  މި ދިޔައީ. އަޅ ަގނޑ  ހިތ ނ  ދެނ  މި  މިލިއަނ  ރ ފިޔާެގ ބޮޑ  ެގއ ލ މެ  600ބައިވެރިވަޑައިަގނ ނަވާ ޮގތަށ   

ެގއ ލ ނ    ބޮޑ ކ ރަނ ބަދަލ   ލިބ ނ   ޓެކ ސ   ގ ރީނ   ޓަކައި  ބޮޑ ކ ރަނ ޖެހެނީ. ހޯދ މަށ   ވެއ ޖެއ ޔާ  ކަމަށ   ޖެހިއ ޖެ 

ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ވެސ   ،އެހެނ ނަމަވެސ ،  ޓެކ ސ ތަކ ެގ ސަބަބ ނ   ނަާގ  މި  މިހާރ   ޓޫރިޒަަމށ   ބޭރ ނ   ރާއ ޖޭެގ   

ފަރާތ ތަކަށ  ތިބޭ  އައ   ؛އަނ ނަނ   ރާއ ޖެ  ކަމެއ . ފަތ ރ ވެރިނ    ެއކަށީެގނ ވާ  ކ ރިމަތިވ މަކީ  ެގނ ޖެހ ނ ތަކެއ   މަށ  

ރަީއސ  ނިޒާމ ؛ އިއ ޒަތ ތެރި  ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ  ޖެހޭ   ؛ރާއ ޖޭެގ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ނިޒާމ ެގ  މިހާރ   ެއ  ރަނަގޅަށ  

ވަނ ނަނ .   އެކީަގއި ރިފޯމ ކ ރ މ ެގ ތެރެއަށ   ކާތަޢަތ ަގއި މަސައ ކަތ ކ ރައ ވާ ހ ރިހާ ފަރާތ ތެރޭަގއި  ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ސިނާ

އ ސޫލ ތައ     މިހާރ  ހ ރި ބައެއ  އ ސޫލ ތަކަކީ ވެސ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ފަތ ރ ެވރިކަމ ެގ މ ޅި ސިނާޢަތަށ  އެނ މެ އެކަށީެގނ ވާ

؛ ނ މީހ ނ ނަކީ ދިވެހި  60ރ  ހެދިފައި އޮތ  އ ސޫލ ެގ ތެރެއިނ  %މިހާ؛ ބޫލެއ  ނ ކ ރެވޭ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ަގކަމަކަށ   

ދިވެހިނ  ކަނޑައަޅާފައި    މަށ   އ ސޫލ ަގއި  އެ  ބަލަ  ،ނ ނައިރ އޮ ކަމަށ   ެއބަ  ރާއ ޖޭެގ އިއަޅ ަގނޑ މެނ   ލަނ ޖެހޭ 

ތަ ނ ވަ  ޮގތެއ ަގއި މަތީ  ދޭތޯ. ޚާއ ޞަފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ސިނާޢަތ ަގިއ ދިވެހިނ  ކިހާވަރަކަށ  މިހާރ  މަސައ ކަތ ކ ރަމ ނ 

މަ ތަމ ރީނ ާގއެކަށީެގނ ވާ ރަނަގޅ   ބޭފ ޅ ނ   ޤާބިލ   މީހ ނ ެގ  ތިބިތޯ. އެ  ވިފަިއ  ކ ރެމ ތަކ ަގއި މަސައ ކަތ ކ ރާނެ  އެބަ 

ރާއ ޖޭެގ ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ  ؛ މީހ ނ ނަށ  އެ ފ ރ ޞަތ ތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަ ފަހިކޮށ ދެވޭތޯ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ވަސީލަތަކަށ ނިޒާމަކީ   މ ހިނ މ   ަވރަށ   އޮތ   ވަސީލަތަށ   ،ވާއިރ    ރާއ ޖެއަށ   ތަމ ރީނ ކ ރ   ެއ  މީހ ނ   މ ެގ ބޭނ ނ ވާ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ކ ރިއަކަށ ަގމަސައ ކަތ   ޮގތެއ ަގިއ  އެކަށީެގނ ާވ  އެނ މެ  ޮގތ ނ   ިގނަ  ބޫލ ކ ރެވޭ  ރާއ ޖޭެގ  ނ ދޭ. 

ދިވެހިނ ނަށ  ށ   މަފަރާތ ތައ . އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ޖެހޭ ރާއ ޖޭަގއި    ރިސޯޓ ތަކ ަގއި މަތީ ވަޒީފާތަކ ަގއި ތިއ ބަވަނީ ބޭރ 

ޮގތަކަށ ، ދިވެހިނ ނަށ    މ ތަކ ަގއި ތިބެވޭނެާގދައި އެ މަ އ މ ތައ  އ ފަ ާގއެކަށީެގނ ާވ މަ  ، މ ތައ  ލިބޭނެ ޮގތަކަށ ާގއެ މަ

ިއ ޚާއ ޞަކޮށ  ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ސިނާޢަތ ގަ  ؛ތިބެވޭނެ ޮގތަކަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސިނާޢަތ  ބައ ޓަނ ކ ރ މަށ  ޓަކައި މިކަމ ެގ

ފަރާތ ތަކާ ކ ރި   މަސައ ކަތ ކ ރާ  މަޝ ވަރާކޮށ ،  އޮތ ެއކީަގއި  ސިނާޢަތަށ     ައށ   ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ  ރާއ ޖޭެގ  ތަނ ަގއި 

ބޫލ ކ ރެވެނީ ސަރ ކާރާިއ  ަގެގނ ނަނ ޖެހޭ ބަދަލ ތަކާ ދޭތެރަޭގއި ވާހަކަދައ ކައި މަޝ ވަރާކ ރަނ . މިހާރ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   

  ށ  ފެނ ނަމ ނ  މި ޅ ަގނޑ މެނ ނަފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ސިނާޢަތާ ދެމެދ ަގއި އެކަށީެގނ ވާ ރަނަގޅ  ގ ޅ މެއ  ނެތ ކަނ . އަދި އަ 

 ދަނީ ސަރ ކާރ ނ  މި ެގނ ނަ ބަދަލ ތަކާ ގ ޅިެގނ  ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ސިނާޢަތަށ  އިތ ރ  ޮގނ ޖެހ ނ ތައ  ކ ރިމަތިވަމ ނ ދާ
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ވ ރެ    ައޅ ަގނޑ  ސަރ ކާރަށ  ޮގވާލަނ ، ފަތ ރ ވެރިކަމ ެގ ސިނާޢަތ  މިހާރަށ   ، ތަނ . އެހެނ ވީމަ، ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

އަދި މި ސިނާޢަތ ަގިއ މަސައ ކަތ ކ ރާ ހަރ ދަ ފަރާތ ތަކާ ނާކ ރ މަށ  ޓަކައި ސަރ ކާރާއި  އަދާކ ރާ  ޚާއ ޞަކޮށ  ވަޒީފާ   ،  

 . ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ ބޮޑަށ  ވަރަށ  . ފެށ މަށ  ހަރ ދަނާ ރަނަގޅ  ަމޝ ވަރާތަކެއ  ގައިއެކީ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ޯވޓ ެގ    ،އަޅ ަގނޑ  އިދާރީ މޭޒ ަގއި ދަނ ނަވަނ  .1:30. މިއަދ ެގ ވޯޓ ެގ ވަގ ތަކީ  މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ސ ކ ރިއ ޔާ

 އަޅ ަގނޑ   މިހާރ   .އެދެނ  އ ވ ނ  ދެކޮށ ލަޗެކ   ކާޑ ކޮޅ ތައ  މެނ ބަރ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި.  ޖައ ސަވައިދެއ ވ ަމށ ރަނަގބީލ   

 . ފެލިދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ .ރަޝީދަށ  ފަޟ ލ  އިބ ރާހީމ  އަރ ވަނީ މި ފ ރ ޞަތ 

 

 ވ ނ : ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ފަޟ ލ  ރަޝީދ  ވާހަކަދެއ ކެ

 ބެހޭ ޮގތ ނ  ވަރަށ  ފ ޅާ ދާއިރާެއއ ަގއި ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ   . އާދެ! ގ ރީނ  ޓެކ ސ އާރަީއސ  އިއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

ެގ   އަޅ ަގނޑ މެނ  ޔާމިލިއަނެއ ހާ ރ ފި 600 ވެސ  ވާހަކަފ ޅ ދައ ކަަވއިފި. ައޅ ަގނޑ  ވެސ  ހަމަ ދަނ ނަވާލަނ  ބޭނ ނ ވަނީ

ޮއއ ވާޤައ މ ނ    މިހާހިސާބ ަގއި  ހާލަތ   ކޮިވޑ ެގ  ެގއ ލ ނ ެވެގނ ދިޔައީ  ދިޔައީ.  މި  ނިމި  .ނެތިެގނ   ހާލަތ    ، ކޮވިޑ  

މިލިައނ  ރ ފިޔާ ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ    600މ ނ ، ދަނިކޮށ  އަނެއ ކާ އިތ ރ   ޔ އަޅ ަގނޑ މެނ  ޤައ މ  ބަނގ ރޫޓ ވަމ ނ  ދާދި

 ސާބިތ ކޮށ ދެނީ  މީެގނ   ކަމ ނ .ޔާރ ކާރ ެގ ހިނ ަގނ ހ ރި ވެރިޔާެގ ދޯދިއަތ ނ  ެގއ ލިެގނ  މި ދިޔައީ ސަރ ކާރ ެގ އަދި ސަ

 ބިލެއ   މިވަރ ެގ. ސާބިތ ވަނީ މީެގނ  ހަމަނ ވާކަނ ކ ފޫ  . ހަމަނ ވާކަނ ކ ފޫ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ ޙަޤީޤަތ ގައި

 އަދި  ދިޔައިރ ގައިކ ރެވިެގނ ސޮއި  .ނޭނޭގ ކަށ ޔައޭނަ ެއއ ޗެއ  ނެތ  ،ެއއ ޗެއ   އޮތ  އޭަގއި ދިޔަިއއިރ ތަސ ދީގ ކ ރެވިެގނ 

 ކ ރިއިރ ަގއި   ކަމެއ  މިވަރ ެގ ،ދިނ އިރ ަގއި  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ދިވެހި  އަދި ދިނ އިރ ގައި ދައ ލަތަށ  ދިވެހި ެގއ ލ މެއ  މިވަރ ެގ

 ކަމަށ  ނެއޮނ ނަނ ވާ ލިސ ޓެއ ޗެކ  ނޫނީ ލިސ ޓެއ  ޑޫ  ޓ   ލިބިދޭއިރ ަގއި ެގއ ލ މެއ  ޙަޤީޤަތ ަގއި  ،ކަެމއ  އެވަރ ެގ

ރިވިއ ކ ރަނ .ަގބޫލ ކ ރަނީ އަޅ ަގނޑ  ފޮނ ވަނީ  މި  ދ ވަހ   އަނެއ   އަނެއ ކާ  ދެނ   ކަމެއ .  .  ކަހަލަ  އަޖައިބެއ    މިީއ 

ކ ރިނ  ވެސ  ީމެގ    . ނޫނ  ބަދަލ ކ ރަނ  ފޮނ ވަނީ އަނެއ ކާވެސ ާގދަކ ރަނ  ފޮނ ވަނީ، ރިިވއ ކ ރަނ  ފޮނ ވަނީ، ނޫނީ  ޢާއި

. މީެގ ކ ރީަގއި  މަތ ކ ރެވޭހ ތ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކަމަށ   ކަމެއ   ާގހިނ  ެގނ ރޭވި  މިއީ  ނ ދިޔަ. ެގކަނ ތައ ތަކެއ  ކ ރިއަށ 

 ގ ރީނ  މިއަދ  އިތ ރ ނ އޭގެ  އަދި . ދިޔައީކަނޑާލަިއެގނ  ޓެކ ސ  ވިތ ހޯލ ޑިނ   ދިޔައީ.ވިތ ހޯލ ޑިނ ގ ޓެކ ސ  ކަނޑާލައިެގނ 

ޖަނަ.  ދައ ކަނީ މި ވާހަކަ ެގސ ޓެކ  އަނ ނަ  ވާހަކަ،   ވަރީމި  ނަާގ  ޓެކ ސ   އިނ ކަމ   އަތ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ   މަހ  

 ދައ ކާއިރ   ނޫނީ ޓޫރިޒަމ  ޓެކ ސ  ބޮޑ ކ ރާ ވާހަކަ ދައ ކަނީ.  .ރައ ޔިތ ނ ެގ އަތ ނ  އިނ ކަމ  ޓެކ ސ  ނަާގ ވާހަކަދައ ކަނީ
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އ ތައ . އަޅ ަގނޑ މެނ  ބ ނަމ ނ   މިއީ ވިސ ނަނ ޖެހޭ ކަނ ތަ .ދިމާލަށ  މިސ ރާބާ ބަނގ ރޫޓ ވާ ދަނީ   މި ޤައ މ  އަޅ ަގނޑ މެނ 

ވާ ހިސާބަށޭ  ދާ ރޭޓ ނ  ދަނ ޏާމ ނ  ބަނގ ރޫޓ  ދިވެހިރާއ ޖެ މި  ،މީެގ ކ ރިނ  ެވސ  ބ ނަމ ނ  މި އަނ ނަނީ  ،މި އަނ ނަނީ

ފައިސާެއއ  ނެތ . ޤައ މަކ     ޕީ.ެއސ .ައއި.ޕީަގއި ހިމަނާފަހ ރި ޕ ރޮޖެކ ޓ ސ ތަކ ެގ  ؛ދާނީ. އަޅ ަގނޑ މެނ  ޕ ރޮޖެކ ޓ ސ ތައ 

 އަތ ނ   ެގއެފ . އެމ .އައި  ތ  ފައިސާއެއ  އެ ޕ ރޮޖެކ ޓ ސ ތައ  ހިނ ާގކަށ . ދެނ އަނެއ ކާ ވީ ދަރަނ ޏަށ  ލާރި ނަަގނ .ނެ

ަގިއެގނ  މި ކަނ ކަނ  ހިނ ަގނ ވީ. އެތައ  ބިލިއަނ   ނަ. އިނ ޑިއާ އަތ ނ  ލޯނ ހިނަގނ ވީ ކަނ ކަނ  މި ނަަގިއެގނ  ލޯނ 

ސަރ ކާރ  ވ ޖޫދަށ     ެގ. ޕީ.ޕީ.އެމ ދަރައިފި އަޅ ަގނޑ މެނ  ޑޮލަރަކ ނ  ބިލިއަނ  އެތައ   ޑޮލަރަކ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދަރައިފި.

ތަކަށ .  ދަށ  ލާރި ވަނ ނަ ޕ ރޮޖެކ ޓ ޞާތިޤ އި ދިޔަ. ައޅ ަގނޑ މެނ  ލޯނ  ނެީގއެތައ  މަސައ ކަތ ތަކެއ  ކ ރެިވެގނ   އިއަިއއިރ ގަ 

 އަނބ ރާ ދައ ލަތަށ  ެއއ ހިނ ިގފަ ނެތ  ޕ ރޮޖެކ ޓެއ   ެއއ ވެސ    .ނަމަވެސ ، މި ސަރ ކާރ ަގއި ެއހެނެއ ނޫނ  ކަނ ކަނ  އޮތީކީ

 ވިސ ނާލަނ ޖެހޭވަރ  .ކަމެއ  ދެރަވާނ ޖެހޭވަރ  ިމއީ  .އެއ ކ ރެިވފަ ނެތ  މަސައ ކަތެއ  ަވރ ެގވަނ ނަ ލާރި ނޫނީ ދަވާނ ޢާއި

 މިތިބީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ދާއިރ   ނިޔަލަށ  އަހަރ ެގ މި   ަވނ ޏާ ކަމ ަގއި ހިނ ާގ ޤައ މ  މި ޮގތަށ  މި މިއީ   .މިއީ ކަމެއ 

ެއގ ޒޯސ ޓެއެގ ޒޯސ ޓ ވެފަ އޯލ ރެޑީ   ބޮޑ   މާ ހިނ ާގކަށ  ޕ ރޮޖެކ ޓ  އެ ނޯނ ނާނެ އަހަރަކ  އަނ ނަ މި ދެނ   .ވެފަޑ  . 

  ޤީ ތަރައ ނ   ކޮނ ކ ރީޓ   . އަނެއ ކާ އިތ ރ  ދަރަނ ޏެއ .ފިޔަވައި ނަަގިއެގނ ލޯނ  އަތ ަގއި  ައޅ ަގނޑ މެނ ގެ  ފައިސާތަކެއ  

ެއ    . އެކަމަކ ހ ރީ ިވސ ނާފައި އަޅަނ  ކޮނ ކ ރީޓ  ިގނައިނ  އެނ މެ ބޭފ ޅ ނ  ދެއ ކި ވާހަކަ އެ  ކިޔަިއެގނ  ނ ެގނެވޭނޭ

ނ ކ ރެވޭ ވެސ   ތެރެއިނ  .ކަމެއ   ޖަރީމާތަކ ެގ  މިކަހަލަ  ދެނ   ނ ކ ރެވޭ.  ކަނ ތައ ތަކެއ   ލިބޭނެ  ނޫނިއ ޔާ    ،ފަިއސާ 

 ހަމަނ ވާކ ފޫ މިވަރ ެގ  ެގ ތެރެއިނ  ިއބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިޙ  މ ޅި ދައ ލަތ  ހިނ ަގމ ނ  މި ެގނ ދަނީ.މިސ ޓޭކ ސ ތަކ  

ތިބެނީ.  ތިބެނީ މި ައޅ ަގނޑ މެނ  އަތ ަގނޑ ދީެގނ  ެވރިކަމ ެގ އަޅ ަގނޑ މެނ  ކަށ  ޔަވެރި މި  ދީެގނ   ހ ނ ާގނ    .

 .. .ނެތ ، ިމއީ ލަދ ަގނ ނަނ ޖެހޭ ކަމެއ . ައޅ ަގނޑ އަޅ ަގނޑަކަށ   .މިއީ  ދެރަވާނ ޖެހޭވަރ  މައ ސަލަެއއ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ވަގ ތ  ހަމަވެއ ޖެ އިނޭގތޯ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ   

هللا ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަބ ދ  ވިދާޅ ަމށ  ތިނަދޫޮގތ ނ  ފަހ ބަސ    ބެހޭ  ފ ރ ޞަތ  މި އަރ ވަނީ މި ބިލާ

ބިލ  ހ ށަހެޅ އ ވި ފަރާތަށ . އަދި މި ތ ނ  މިއަދ ެގ ވޯޓ  ަގޑީަގިއ  ގޮ  ގ ޅޭ ބިލ  މަޖީހަށ  ބަލައިަގތ މާ ސަނީފަށ .  މި 

 ވެސ  ދަނ ނަވަނ . ހަކަ  ނެޭގނެ ވާބޯޓ 

 

  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ސަނީފ هللا ޢަބ ދ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ   ނަދޫތި
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ސީލ ކޮށ  ބަޔާނ ކޮށ ފައި އެ ވަނީ. . ސަރ ކާރ ނ  މި ބިލ  ހ ށަހެޅ އ ވި ބޭނ ނ  ވަރަށ  ތަފ ރަީއސ  އިއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

އަށ  ރައ ޔިތ ނ ނާ ހަމަ ައޅ ަގނޑ މެނ  ޓޫރިޒަމ  ބިލަށ  ެގނައި އިޞ ލާޙ ތަކ ަގއި ،އެއީ ސަރ ކާރ ނ  މި ބިލ  ހ ށަހެޅ އ ވީ 

އޮޅ ނ އަރަ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ކޮނ މެ  އިއަިއއިރ ަގއި  އޮތީމާ.  ކަނ ތައ ތަކެއ   އަތ ނ   ސާފ ނ ވާ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ޮގތެއ ވިޔަސ  

އެޅިެގނ  ސާފ ވާނ ޖެހޭ. ސާފ ނ ވެ އޮތ މ ެގ ސަބަބ ތަކެއ   ޑަޓެކ ސެއ  ނެޭގ ކަމަށ  ވެއ ޖެއ ޔާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އެކަނ  ކަނ 

ދިއ ކޮށ ފައި މިވެނި ބަެއއ ެގ ބޮލ ަގއި މި އިލ ޒާމ  އެޅ ވ މ ެގ  ހަމައެކަނި މިއަދ  އިނިގލިވެސ  އެބަވޭ. ައޅ ަގނޑ މެނ   

ަވރަށ  ބޮޑަށ  ައޑަށ  ބާރ ލާފަިއ    .މަޖިލިސ  ހަދާާގނޫނ  މަޖިލީހަކީ މި ގެ އަޅ ަގނޑ މެނ  ނެތ ކަމީ  އެއ ވެސ  މާނަެއއ  ނެތ .

 އެދޭ   ހެވެއ   ޤައ މަކަށ   ޖެއ ސ މަށ  ތިބީ ބަލަހައ ޓައިެގނޭ.  ތިމަނ ނަމެއ   ،ޕީ.ޕީ.އެމ  ކ ދިނ  މިއަދ  ނ ކ މެ މި ބ ނަނީ

  ...ޓަކައި ހ އ ޓ ވ މަށ  އ ހެޓެކ  ައއި ނަަގމ ނ  ބަޔަކ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 އ . ނިޒާމީ މައ ސަލައެ   ،. ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ އެދެނ  މަޑ ކޮއ ލަދެއ ވ ނ  ޅ  ފ ވާހަކަ މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޝިޔާމ  ައޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

މި މައ ސަލައިެގ ޮގތ ނ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ޕާޓީނ  ވާނީ މި ކަމ ަގއި އޮތ  ކަނ ބޮޑ ވ މ ނ  އޭރ ަގިއ    ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

އިޞ ލާޙ  މިތަނ ނ  ފާސ ކ ރިއިރ ަގއި މީަގއި އޮތ  ކަނ ބޮޑ ވ ނ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ވާނީ  ކ ރީަގއި ޖޫނ   ؛ވެސ  މަހ  މި 

ހިއ ސާކޮށ  ވާނީ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ނ ކ ރ މަށ   މިކަނ   މިހިއ ސާކޮށ ފަ.  ދައ ލަތަށ   ކަމަށ    ފަ.  ެގއ ލޭ  އެބަ  އާމ ދަނީ 

ވަރަށ  ޒިނ މާދާރ ކަނ     ،ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެހެނ  ވިދާޅ ވީމަ  ިއ،އަޅ ަގނޑ މެނ  ޕާޓީނ  ވާނީ ިމތަނ ެގ ބަހ ސ ކޮށ ފަ

 ވިދާޅ ވ މެއ  ކަމަށ  އަޅ މެނ  މި ބަލަނީ. ޝ ކ ރިއ ޔާ ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ . ކ ޑަކޮށ  ވިދާޅ ވި

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ރިޔާސަތ ނ 

 ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާކަފ ޅ  ނިނ މާލަދެއ ވާ! އާދެ  . އާދެ!މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

 

  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ސަނީފ هللا ޢަބ ދ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ   ނަދޫތި
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 ފަނަރަ ވެސ  ތެރޭގައި  ހ ށަހެޅ މ ެގ އަޅ ަގނޑ  ބިލ  މި މަޖިލީހަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ  ވިދާޅ ވާނ  ބަސ  ފަހ  އަޅ ަގނޑ 

  ެއ ބޭފ ޅ ނ  ެވސ  ހަމަ ހިތ ހ ރި ޮގތަކަށ  ައޅ ަގނޑ  ަގވާއިދ ެގ ތެރެއިނ   . އެހެނ ނަމަވެސ ،ލިބޭ އަޅ ަގނޑަށ  މިނެޓ 

 ޝިޔާމ   ތިމަނ ނަމެނ  ޖެއ ސ ނ ކ ރި ކަމަށ .  ،ދަނީކ ރަމ ނ  މި ދަނީ. އެ ބޭފ ޅ ނ  އިއ ތިރާފ ވެ ެއއ ބަސ ވަމ ނ ބޭނ ނ 

. ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޝިޔާމ  ވެސ  ވިދާޅ ވަނީ  ތިބެެގނ  މަރ ޙަލާަގއި ކޮމިޓީ ކަމަށ  ކ ރި މިކަނ ،  ވާހަކަައކީ ވިދާޅ ވީ 

  ...އާދެ ؛ކޮމިޓީ މަރ ޙަލާއިަގއި ތިބެެގނ  ތިމަނ ނަމެނ  ޖެއ ސ ނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ދާއިރާެގ އިނޭގތޯ ނ ނެޭގނެ މައ ސަލައެއ  މައ ސަލަައކ ނ  ނިޒާމީ ދެކ ނ   ތިނަދޫ  މެނ ބަރ ،  އިއ ޒަތ ތެރި  މިހާރ    .

މީ މައ ސަލަިއެގ  ޒާނި  ެގއިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވާކަފ ޅ  މަޑ ކޮށ ލަދެއ ވ ނ  އެދެނ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

ޮގތ  ވަރަށ  ސާފ ކަނ  އަޅ ަގނޑަށ  އެނޭގ  ؛މި މައ ސަލަ ބަދަލ ގައި  .ހ ރިހާ މެނ ބަރ ނ ނަށ  ވެސ   މިހާރ  މި އޮތ  

އެނިގަވޑަިއަގނ ނަވާނެ.  ވެސ   މެނ ބަރ ނ ނަށ   ނިނ މާލަ އެހެނ ވީމާ، އިއ ޒަތ ތެރި  އަވަހަށ   ކަނ ތައ   ޮގތަކަށ  ދެމި  ވޭ 

 ،ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޝިޔާމ އާދެ!  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ފ ރ ޞަތ ދެއ ވ ނ  އެދެނ .  

 މީ މައ ސަލަެއއ .  ނިޒާ

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެނ ނަރ  ައޙ މަދ  ޝިޔާމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

. ކަނޑައެޅިެގނ  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ސަނީފ  އަޅ ަގނޑ ެގ ނަނ  ވިދާޅ ވެފައި ވިދާޅ ވާތީ ރަީއސ  އިއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

ނޭނިގެގނ  ެގނެވ ނ  އިޞ ލާޙެއ     ކ ރެވޭ ނ ކ ރެވޭ  ،ނޭނޭގ ސަރ ކާރަކ ނ އ ނދަޫގވަނީ. މިއީ ވާނ ވާއަޅ ަގނޑަށ  ތަނ ކޮޅެއ   

މި ޕާޓީނ  ވާނީ  މި  ފާޅ ކޮށ ފަ.   ކަމާމި އިޞ ލާޙަކީ. އަޅ ަގނޑ ެމނ   ޮއތ  ކަނ ބޮޑ ވ މ ނ   ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ދޭތެރޭަގއި 

މެނ ބަރ ނ  މިތަނ ެގ ފަސ ދޮޅަސ  ފަސ   ހަމަ    ،ނ ނަމަވެސ މިލިއަނ  ރ ފިޔާ ެގއ ލޭ ކަމަށ . އެހެ  ހަ ސަތޭކަދައ ލަތަށ   

 ވާހަކަެއއ ތޯ މި ދައ ކަނީ. މެޖޯރިޓީ އޮވެެގނ  މި ފާސ ކޮށ ެގނ  މިއަދ  ކޮނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ޓޫރިޒަމ     ؛މި އިޞ ލާޙ ، މި ބިލ  ފާސ  . އާދެ!މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ޝ ކ ރިއ ޔާ  .މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ 

މި  ބި އައިރ ަގއި  އިޞ ލާޙ   މި  މި  އިމައ ސަލަލަށ   ކަނ ތައ    ،ނެތީމާ ކަނ ތައ ތައ ަގއި  މި  އަލ ނ   އަނެއ ކާ  މިހާރ  
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މިޢާއި ހ ށަހަޅާފަ. ދަކ ރ މަށ   ބިލެށ   މެނ ބަރ ތ އ ޒައި  އެހެނ ވީމާ، އޮތީ  އިއ ޒަތ ތެރި  ، ތެރި  ދާއިރާެގ  ދެކ ނ   ތިނަދޫ 

 ! މެނ ބަރ  ވާހަކަކޮޅ  ނިނ މާލަދެއ ވާ

 

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

ޮގތަކަށ  ނެތ . ބަެއއ  ބޭފ ޅ ނ    މި ބިލ ަގއި ޙަޤީޤަތަކީ ެއއ ެވސ  ކަމެއ  ޮއޅޭ  !. އާދެރަީއސ  ތެރިިއއ ޒަތ  ޝ ކ ރިއ ޔާ 

  ..ޚިލާފަށ  ކަނ ކަނ  ދާނ . މ ަގިއ ޙަޤީޤަތ ަގއި ޙަޤީޤަތާވ ދެއ ކެ  ބަެއއ  ބޭފ ޅ ނ  މި ވާހަކަ ވާހަކަދެއ ކެވ މ ަގިއ،

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ 

މެނ ބަރ ، ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި  ނައިފަރ   މެނ ބަރ ، ނައިފަރ   ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި  ނައިފަރ  

ގަވާއިދަށ   ، މެނ ބަރ   ވާހަކަފ ޅ  މެނ ބަރ   އ ޒަތ ތެރިއި  ދާއިރާެގ ތިނަދޫ  ތަވައިދެއ ވާ!ތ ހިރ މަތ ތެރިކޮށ ޙ މަޖިލީހ ެގ 

  !ވިދާޅ ވެދެއ ވާ  މައ ސަލަ ނިޒާމީ މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި ދާއިރާެގ އިހަވަނ ދޫ !ނިނ މާލަދެއ ވާ

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

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

ރައީސ   އޮތ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި  ބޮޑ    ީމަގިއ  މައ ސަލައަކީ އެނ މެ  ބޭފ ޅ ނ ، ނިޒާމީ  ނައިފަރ    ،ޕީ.ޕީ.އެމ ެގ  ޚާއ ޞަކޮށ  

އިނ ނަވަިއެގނ  ަގސ ތ ަގއި ކ ރައ ަވއިެގނ  އ ޅޭ ކަެމއ  މި   އި  ކޮމިޓީގަ އީއިޖ ތިމާ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޝިޔާމ 

 ކަމަކީ.  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

. ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި  ނެތ  ބަލައިަގނެވޭކަށ  ކަަމކަށ  މައ ސަލަެއއ  ނިޒާމީ ތިއީ  ؛މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި

  !މެނ ބަރ  ވާހަކަފ ޅ  ނިނ މާލަދެއ ވާ

 

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

ހ ރިހާ ޕާޓީއެއ ެގ މެނ ބަރ ނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ހ ރިހާ ޕާޓީއަކ ނ ،    ؛. އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ރަީއސ  އިއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

 އޮތީ  މި ؛ދާނ  ށ އަހަމަ ވޯޓާ ޮގތ ނ   ބެހޭ ބިލާ މި ،ބަހ ސ ކޮށ  ޮގތ ނ   ބެހޭ ބިލާ މި  ޖެހޭ މި ބިލ . ސާފ ކޮށ ދޭނ  އެބަ
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ރިކަމެއ   ތެޞ ލާޚ ނީ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އިނީ އެމ .ޑީ.ޕީެގ ފަރާތ ނ ، މި އެދެމި އެދެ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ ޮގއ ސަ 

؟ ތެރި ކަމަކީޞ ކޮބައިތޯ އިޚ ލާ ޖެހޭ. ހ ރެއ ޖެއ ޔާ މި ބިލ ަގއި މި ބ ނާ އެއ ޗެއ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ސާފ ކޮށ  އެނެގނ  އެބަ

ނޫނ . ީމެގ ކ ރީަގއި ވެސ  ނަަގމ ނ  އަިއ   މީކީ އަލަށ  އެއ ޗެއ  ނަާގ ބިލެއ  ،ބ ނޭ މި ބިލ ަގއި ވަރަށ  ސާފ ކޮށ  އެބަ

 ެއކީަގއި ބަދަލ ެވއ ޖެ ކަމަށ  ވެއ ޖެއ ޔާ ިމ ާގނޫނ ަގއި ކަނޑައެޅިެގނ  އެބަ   އަިއ އޮޅ ނ ތަކާ   ،އެހެނ ނަމަވެސ  ބިލެއ .  

އެ ޓެކ ސ   ނެިގފަިއާވ ކަމަށ  ވަނ ޏާނެިގފައި، ގ ރީނ  ޓެކ ސ އެއ ވެސ  މީހެއ ެގ އަތ ނ  ހ ރި ތަނަކ ނ  ޓެކ ސ  ބ ނޭ

އޮތީ ސާފ ކޮށ  މީަގއި،   އެ އޮޅ ނ އެރި އެތި މި  ،ޭއެގ މާނައަކީ ނ ޖެހޭނެ ކަމަށ .ބެހޭ އިދާރާއަށ  ދަނ ކަ ދައ ލަތ ެގ ކަމާ

 ތެރިކަމާޞ ވަރަށ  ބޮޑަށ  އަޑަށ  ބާރ ލާފައި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އިޚ ލާ އޮތީ އެނެގނ . ހަމަ އެއާެއކ މެ ސާފ ކޮށ  މިކަނ  މި

 ،ކަމެކޭ ބ ނެފައި މަށ  ޓަކައި ތިމަނ ނަމެނ  ކ ރިާގތ  ގ ޅ މެއ  ބޭއ ވ   އެކީަގއި ތިމަނ ނަމެނ  ޓޫރިޒަމ  އިނ ޑަސ ޓ ރީއާ

ވިދާޅ ަވނީ، މި  އާދެ!  ޔާމީ ފަހަތ ަގއި  ނިމިދިޔަ  ނެީގ  ޓެކ ސ   އަމިއ ލައަށ  ގ ރީނ   ބޭފ ޅ ނ   އެ  ވެރިކަމ ަގއޭ.  ނ ެގ 

 މި ދަނީ  އެހެނ ނަމަވެސ ، މި ފަނ ޑ  ތިމަނ ނަމެނ ، ގ ރީނ  ޓެކ ސ ެގ ފަނ ޑ  ތިމަނ ނަމެނ  ބޭނ ނ ކ ރަމ ނ  އިޢ ތިރާފ ވޭ.

އެތައ    ،ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ދައ ލަތ ނ  އޭރ ަގއި ނަާގފައި ހ ރި ލޯނ ތަކަށ  ދައ ކާށޭ. ަވަގށ  ބޭނ ނ ކ ރި ޚިޔާނާތ ެގ ލޯނ ތަކާއި 

ތިމަނ ނަމެނ  މި ގ ރީނ  ޓެކ ސ  ނަާގފަިއ   ކަމެއ ެގ ފައިސާ ދެއ ކ މަށ  ޓަކައި ެއ ބޭފ ޅ ނ  އަިމއ ލައަށ  ިއޢ ތިރާފ  އެ ވަނީ 

 ބޭނ ނ ކޮށ ެގނ  ސ ކ ޓެ ގ ރީނ   ނޫނ . ޕީނ  މި އެދެނީ އެހެނެއ .ޑީ.އެމ   ،ނީއެދެ ލޯނޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ  މިމި ދައ ކަނީ  

 ! ހަދައިދޭށޭ  އެއ ޗަކަށ  ބޭނ ނ ކ ރެވޭ ޚަރަދ ކ ރ މ ގައި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ޮގތަކަށ  ޓެހިއ ރަ  ތިާމވެށ ޓާ ޓެކ ސ އަކީ ނަާގ

ސާފ ެގ ތެރެއިނ . އެހެނ ވީމާ، ޙަޤީޤަތަކީ ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ  ވާހަކަ މި ދައ ކަނީ ޢަދ ލާއި އިނ 

ސ  ނަަގއިެގނ  ނިމިދިޔަ ސަރ ކާރ ަގއި ކ ރީ. ަވަގށ  ނެިގހާ ލޯނ ތައ  ދެއ ކީ  ކ ކީއ ތޯ ގ ރީނ  ޓެ  ،ބޮޑަށ  ސާފ ވާނ ޖެހޭ

 . ..އ ޅޭ ކަމަކީ ރަނ  މިޓެކ ސ  ނަަގއިެގނ . ިމއަދ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ  ،ރައ ޔިތ ނ ެގ އަތ ނ  ގ ރީނ  ފައިސާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ، ތިނަދޫ ދެކެނ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ، މި ބިލ  މަޖީހަށ  ބަލައިަގނ ނަނ ޖެހޭ ސަބަބ  

  ނޫނ  ދައ ކަވަނ ީވކީ. އެ ވާހަކަެއއ   އިކޮނ މެހެނ  ކ ރީަގއި ކ ރި ަވއ ކަމަކާ  !ވިދާޅ ވޭ 

 

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

އަޅ ަގނޑ  މި ފާހަަގކ ރަނީ އެ ވާހަކަ.   ؛. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ވާހަކަ އެ ފާހަަގކ ރަނީ މި އަޅ ަގނޑ  ؛ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި

ތިމާވެ ކ ރަނީ  މި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ޓެކ ސ ނ   ގ ރީނ   މި  ބަލައިަގނ ނަނ ޖެހެނީ،  ބިލ   ކަނ ތައ ތަކެއ   އ ރަ  ޓާށ  މި  ޓެހި 
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އަހަރ ަގއި ކ ރެއ ވީ ަވަގށ  ފަސ  ރަށ ރަށަށ  ކޮށ ދިނ މ ަގއި އެ ބޭނ ނ ތައ  ކ ރ މ ަގއޭ. އެ ބޭފ ޅ ނ ، ެއ ބޭފ ޅ ނ  މިދިޔަ 

ނ ކަމޭ މި ގ ރީނ  ޓެކ ސ ނ  ކ ރީ. ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ސާފ ވާނ ޖެހޭ.  ކަލޯނ ތައ  ނަަގއިެގނ  އެ ލޯނ ތައ  ދެއ ކ މ ެގ  

  .. އ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ސާފ ވާނ ޖެހޭ.އި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 . ވޯޓަށ  އެހ މަށ  ހ ރި ކަނ ކަމަށ  ވޯޓަށ  އެހ ނ  11

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޓަށ . . ނިޒާމީ މައ ސަލައެއ  ނ ނެނ ގެވޭނެ. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ދަނީ ވޯަވގ ތ  ެގވޯޓ   މިއީ މިހާރ ! އާދެ

 ގެ ދިވެހިރާއ ޖޭ ،ވާފައި ށަހަޅ އ ވާހ  ޝަރީފ  އާދަމ  ބަރ ނ މެިއއ ޒަތ ތެރި   ދާއިރާެގ މަޑ އ ވަރީ  .ވޯޓ  ފ ރަތަމަ މިއަދ ެގ

 ކަށ  ަގތަ ަގނ ނަވާފެނިވަޑައި ބަރ ނ ނަށ  ނ މެއިއ ޒަތ ތެރި   މެދ    ބަލައިަގތ މާ މަޖިލީހ ނ    ސަލާމާތާ ޤައ މީ

 ނ . އެދެ ދެއ ވ ނ ޓ ވޯ

 

 ]ވޯޓ ދެއ ވ ނ [

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 މަޑ އ ވަރި ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އާދަމ  ޝަރީފ    ހ ށަހެޅ އ ވި މެނ ބަރ :

 

 87    ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 53    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެނ ބަރ ނ ެގ ައދަދ :

 11    ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 40    ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :  

ބެހޭ ބިލ   
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    51     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 26      ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ : 

 ނ ވޭސ ފާ       ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ބެހޭ ބިލ     ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޤައ މީ ސަލާމަތާ  ،ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ އާދަމ  ޝަރީފ   ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ     މަޑ އ ވަރީ

. 87؛ މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ   .މެދ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ދެއ ވި ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ  މަޖިލީހަށ  ބަލައިަގތ މާ

ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ިވ  . 11؛ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ިވ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ . 53؛  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ ބި ރ ވެ ތިހާޒި

ަވކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރަކ  ނެތ . ވޯޓ ަގިއ ބަިއވެރިިވ  . 40؛ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ 

 އެހެނ ވީމާ، މި ބިލ  މަޖިލީހަށ  ބަލައިަގތ މަށ  ފާހެއ ނ ވި. . 26؛ ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ . 51؛ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ތ ތެރިކަނ  ހަރ ދަނާކ ރ މަށ   ހަދިނ މ ަގއި ނިޒާމ ެގ ނަޒާދައ ލަތ ެގ މަޝ ރޫޢ ތަކ ަގއި ެގއ ލ މ ެގ ބަދަލ  ؛މިއަދ ެގ ދެވަނަ ވޯޓ  

ފައިާވ ހ ދ  ކަރ ދާސ  ދިރާސާކޮށ  މާލިއ ޔަތ  ލައ ަވއި ނެރ އ ވާއިކޮރަޕ ޝަނ  ކޮމިޝަނ ނ  ެއކ ލަވަ - ޚާއ ޞަކ ރެވިެގނ  އެނ ޓި

މެދ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ފެނިވަޑަިއަގނ ނަވާ ޮގތަކަށ     މަޖިލީހ ނ  ފާސ ކ ރ މާ  ކޮމިޓީނ  ނިނ މި ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ 

 ވޯޓ ދެއ ވ ނ  އެދެނ .  

 

 ]ވޯޓ ދެއ ވ ނ [

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 87    ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 53    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެނ ބަރ ނ ެގ ައދަދ :

 48    ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 
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 00 ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :  

    48     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

  25      ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ : 

 ފާސ         ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

މަ ނިޒާމ ޝ ރޫޢ ދައ ލަތ ެގ  ބަދަލ ދިނ މ ެގ  ެގއ ލ މ ެގ  ޚާއ   ެގތަކ ަގއި  ހަރ ދަނާކ ރ މަށ   ކ ރެވިެގނ   ޞަނަޒާހަތ ތެރިކަނ  

 ނެރ އ ާވފައިވާ ހ ދ ކަރ ދާސ  ދިރާސާކޮށ  މާލިއ ޔަތ  ކޮމިޓީނ  ނިނ މި  އިކޮރަޕ ޝަނ  ކޮމިޝަނ ނ  އެކ ލަަވއިލައ ވަ -އެނ ޓި

ޖިލީހ ނ  ފާސ ކ ރ މާ މެދ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ދެއ ވި ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެނ ބަރ ނ ގެ  ޮގތ ެގ ރިޕޯޓ  މަ

ނ ފެނ ނަ . 48؛ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ . 53؛ ތިބި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ   ހާޒިރ ވެ. 87 ؛އަދަދ 

ޮގތަކަކަމަށ  ވޯޓ  ށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ިވ މެނ ބަރަކ  ނެތ . ވޯޓ ަގިއ  ދެއ ވި މެނ ބަރަކ  ނެތ . ވަކި 

 އެހެނ ވީމާ، މި ރިޕޯޓ  މަޖިލީހ ނ  ފާސ ވެއ ޖެ. . 25؛ ފާސ ކ ރ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ . 48؛ ބައިވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ވޯޓ   ތިނ ވަނަ  ފަރާތ ނ ؛ މިއަދ ެގ  ދާއިރާެގ    ތިނަދޫ  ،ސަރ ކާރ ެގ  ޢަބ ދ ދެކ ނ   މެނ ބަރ   ސަނީފ  هللا އިއ ޒަތ ތެރި 

ރިޒަމ  ާގނޫނ (އަށ  އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ  މަޖިލީހ ނ   )ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޓޫ  99/2ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     ،ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ

 ވާ ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދެއ ވ ނ  ެއދެނ .ބަލައިަގތ މާ މެދ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ފެނިވަޑައިަގނ ނަ

 

 ]ވޯޓ ދެއ ވ ނ [

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 ނީފ ސަهللا ޢަބ ދ ތިނަދޫ ދެކ ނ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ     ހ ށަހެޅ އ ވި މެނ ބަރ :

 

 87    ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :މަޖިލީހ ެގ ޖ މ 

 53    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެނ ބަރ ނ ެގ ައދަދ :
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 44    ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 00    ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދިނ  މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

 00 ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ  ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ :  

    44     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

  23      : ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ 

 ފާސ         ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ފަރާތ ނ  ޢަބ ދ   ،ސަރ ކާރ ެގ  މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ދެކ ނ   ހ ށަހަޅ އ ވާފައިވާ هللا ތިނަދޫ  ާގނޫނ    ،ސަނީފ  

ރިޒަމ  ާގނޫނ (އަށ  އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ  މަޖިލީހ ނ  ބަލައިަގތ މާ މެދ  ިއއ ޒަތ ތެރި )ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޓޫ  2/ 99ނަނ ބަރ   

. 53؛ ތިބި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ   ހާޒިރ ވެ. 87؛ . މަޖިލީހ ެގ ޖ މ ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ ޖާތީމެނ ބަރ ނ  ދެއ ވި ވޯޓ ެގ ނަ

ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރަކ  ނެތ . ވަކި ޮގތަކަށ  ވޯޓ ދޭނ   . 44؛ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ 

ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ާވ . 44؛ އިވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ ބޭނ ނ ނ ވާ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރަކ  ނެތ . ވޯޓ ަގއި ބަ

އެހެނ ވީމާ، މި ބިލ  މަޖިލީހ ނ  ބަލައިަގތ މަށ  ފާސ ވެއ ޖެ. އެހެނ ކަމ ނ  މި ބިލ  ދިރާސާކ ރ މަށ  މ ޅި  . 23؛ އަދަދ 

 މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީއަށ  ފޮނ ވިއ ޖެ ކަމ ަގއި ދަނ ނަވަނ .  

 

 ނ  ނިނ މ  
 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ަގއި.    9:00ދ ވަހ ެގ ހެނދ ނ   ހޯމަވާ   2022ސެޕ ޓެނ ބަރ   12ދެނ  މަޖިލީހ ެގ ޖަލ ސާއެއ  ޮއނ ނާނީ 

 

 . ނިމ ނީ ަމޖިލިސ . العالمين رب   هلل والحمد
 

____________ 



Overall Voting Result 9/7/2022 10:01:52 AM

Voting Mode: Open

VOTE

Rayyithunge Majleehuge gavaid ge 179 vana maadhaage dhashun
Maduvvari dhaairaage member husahalhuvvaafaivaa massala ah
bahuskurumah

Results

Present: 41
Eligible to vote: 40

Yes: 7
No: 25

Abstain: 0
Voted: 32

Not Voted: 8

VOTE - 1 / 2    [Document created: 9/7/2022 10:02:37 AM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé No
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu No
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu No
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Not Voted
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu No
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo No
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo No
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Yes
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo No
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu No
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo No
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo No
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo No
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo No
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo No
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo No
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo No
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Not Voted
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Not Voted
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri No
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo No
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo No
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Not Voted
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo No
73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Yes
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi No
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Not Voted
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo No
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru No
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu No
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo No
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru No
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Not Voted

VOTE - 2 / 2    [Document created: 9/7/2022 10:02:37 AM]



Overall Voting Result 9/7/2022 1:37:52 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Dhivehi Raajjeyge Gaumee Salaamathaa behey bill
balaigathumah_MP.Adam Shareef

Results

Present: 64
Eligible to vote: 63

Yes: 11
No: 40

Abstain: 0
Voted: 51

Not Voted: 12

VOTE - 1 / 3    [Document created: 9/7/2022 1:38:37 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé No
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru No
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu No
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu No
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru No
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Not Voted
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu No
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu No
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo No
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo No
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo No
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo No
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Not Voted
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu No
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo No
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo No
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo No
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo No
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo No
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo No
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo No
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Not Voted
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Yes
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru No
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Yes
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Not Voted
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Yes
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri No
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo No
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Yes
61 Mohamed Nazim (MNP) Dhangethi Yes
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Yes
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo No
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku No
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo No
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Yes
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Yes
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo No

VOTE - 2 / 3    [Document created: 9/7/2022 1:38:37 PM]



ID Name Organisation Result

73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo No
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo No
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
78 Saud Hussain (IND) Villingili No
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi No
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu No
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli No
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo No
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru No
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu No
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu No
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo No
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo No
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru No
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu No

VOTE - 3 / 3    [Document created: 9/7/2022 1:38:37 PM]



Overall Voting Result 9/7/2022 1:40:11 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Dhaulathuge mashroou thakugai gellumuge badhalu dhinumuge
nizaamuge nazaahaitherikan harudhanaa kurumah khaassa kurevigen
Anti-Corruption Commission in ekulavaalavvai neruvvaafaiva hudhu
karudhaas, Maaliyyath Committeen nimmigothuge Report faaskurumah

Results

Present: 65
Eligible to vote: 64

Yes: 48
No: 0

Abstain: 0
Voted: 48

Not Voted: 16

VOTE - 1 / 3    [Document created: 9/7/2022 1:40:56 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Not Voted
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Yes
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Not Voted
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Yes
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Yes
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Yes
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Not Voted
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Not Voted
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Yes
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
61 Mohamed Nazim (MNP) Dhangethi Yes
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Yes
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Yes
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes

VOTE - 2 / 3    [Document created: 9/7/2022 1:40:56 PM]



ID Name Organisation Result

73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
78 Saud Hussain (IND) Villingili Yes
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Yes
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 9/7/2022 1:40:56 PM]



Overall Voting Result 9/7/2022 1:42:34 PM

Voting Mode: Open

VOTE

Ganoon no. 2/99 Dhivehi Raajjeyge Tourism aa behey gaanoon ah islah
genaumuge bill balaigathumah

Results

Present: 65
Eligible to vote: 64

Yes: 44
No: 0

Abstain: 0
Voted: 44

Not Voted: 20

VOTE - 1 / 3    [Document created: 9/7/2022 1:43:18 PM]



ID Name Organisation Result

01 Speaker No voting right
09 Ali Niyaz (MDP) Hulhumalé Yes
10 Ibrahim Muizzu (MDP) Henveyru Uthuru Yes
11 Ali Azim (MDP) Medhu Henveyru Not Voted
12 Hussain Shaheem (MDP) Henveyru Dhekunu Yes
15 Meekail Ahmed Nasym (MDP) Galolhu Dhekunu Yes
16 Mohamed  Rasheed (MDP) Mahchangoalhi Uthuru Yes
19 Imthiyaz Fahmy (MDP) Maafannu Uthuru Not Voted
20 Ibrahim Rasheed (MDP) Maafannu Medhu Yes
21 Adam Ali (MDP) Maafannu Dhekunu Yes
23 Ahmed  Usham (MNP) Villimalé Not Voted
25 Mohamed  Shifau (MDP) Ihavandhoo Yes
26 Ahmed Abdulla (MDP) Baarashu Not Voted
27 Abdulla Waheed (MDP) Dhidhdhoo Yes
29 Abdul Gafoor Moosa (MDP) Hanimaadhoo Yes
30 Mohamed Nasheed  Abdulla (IN.. Nolhivaram Not Voted
31 Hussain  Ziyad (MDP) Vaikaradhoo Yes
32 Yasir Abdul Latheef (MDP) Kulhudhuhfushi Uthuru Not Voted
33 Jamsheed Mohamed (MDP) Kulhudhuhfushi Dhekunu Yes
36 Ali  Riza (MDP) Milandhoo Yes
37 Mohamed  Rashid (MDP) Komandoo Yes
38 Mohamed  Shahid (MDP) Funadhoo Yes
39 Ahmed Easa (MDP) Kendhikulhudhoo Yes
40 Ahmed Haroon (MDP) Manadhoo Not Voted
41 Mohamed Abdulla Shafeeg (MDP) Velidhoo Yes
42 Yoonus Ali (MDP) Holhudhoo Yes
44 Mohamed Waheed (MDP) Ungoofaaru Not Voted
46 Hassan Ahmed (MDP) Inguraidhoo Not Voted
47 Adam  Shareef (PNC) Maduvvari Not Voted
50 Ali  Hussain (JP) Kendhoo Yes
51 Jeehan Mahmood (MDP) Hinnavaru Yes
52 Ahmed Shiyam (PPM) Naifaru Not Voted
53 Abdul Ghani Abdul Hakeem (MD.. Kurendhoo Not Voted
54 Abdulla Jabir (IND) Kaashidhoo Yes
55 Ibrahim Naseem (IND) Thulusdhoo Yes
57 Hassan Zareer (MDP) Mathiveri Yes
58 Hassan Shiyan (MDP) Thoddoo Yes
60 Ahmed Thariq (PPM) Mahibadhoo Not Voted
61 Mohamed Nazim (MNP) Dhangethi Not Voted
62 Ibrahim Fazul Rasheed (PNC) Felidhoo Not Voted
63 Hussain Gasim (MDP) Keyodhoo Yes
65 Ibrahim  Naseer (MDP) Mulaku Yes
66 Ahmed Haleem (MDP) Bilehdhoo Yes
67 Abdul Muhsin Hameed (IND) Nilandhoo Not Voted
69 Ahmed Amir (MDA) Kudahuvadhoo Not Voted
70 Hassan Afeef (MDP) Vilufushi Not Voted
71 Abdulla Riyaz (MNP) Thimarafushi Yes
72 Mohamed Nashiz (MDP) Kinbidhoo Yes

VOTE - 2 / 3    [Document created: 9/7/2022 1:43:18 PM]



ID Name Organisation Result

73 Mohamed Ghassan Maumoon (... Th. Guraidhoo Not Voted
74 Ali Hameed (JP) Isdhoo Yes
76 Moosa Siraj (MDP) Fonadhoo Yes
77 Mohamed Saeed (PNC) Maavashu Not Voted
78 Saud Hussain (IND) Villingili Yes
80 Ahmed Saeed (MDP) Gemanafushi Yes
82 Abdulla Saneef (MDP) Thinadhoo Dhekunu Yes
83 Hussain Firushan (MDP) Madaveli Yes
85 Ahmed Zahir (MDP) Gadhdhoo Yes
86 Mohamed Rasheed (MDP) Fuvahmulah Uthuru Yes
87 Hussain Mohamed Didi (MDP) Fuvahmulah Medhu Yes
88 Mohamed Mumthaz (MDP) Fuvahmulah Dhekunu Yes
89 Ilyas Labeeb (MDP) Hulhudhoo Yes
91 Ibrahim  Shareef (MDP) Maradhoo Yes
92 Mohamed Aslam (MDP) Hithadhoo Uthuru Yes
94 Ibrahim  Nazil (MDP) Hithadhoo Dhekunu Yes
95 Rozaina Adam (MDP) Addu Meedhoo Yes

VOTE - 3 / 3    [Document created: 9/7/2022 1:43:18 PM]




