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

 

 ޖަލ ސާ ވަނަ  17ދައ ރ ެގ   ވަނަ ތިނ ެގ ވަނަ އަހަރ   2022

 ދ ވަސ (  ހޯމަ) 2022 ސެޕ ޓެނ ަބރ  26

 

 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 :

ިމީއ  ވަނަ ދ ވަސ .    30މަހ ނ     ޞަފަރ ވަނަ އަހަރ ެގ    1444ދ ވަސ .    ހޯމަވީ    2022  ސެޕ ޓެނ ބަރ   26މިއަދަކީ،  

ޖަލ ސާަގއި.    ވަނަތާރަ ސަވަނަ ދައ ރ ެގ  ތިނ ވަނަ އަހަރ ެގ    2022އަޅ ަގނޑ ެމނ  އިށީނދެ މި ތިބީ،    . 6ނަކަތ ނ     ތައަ

ރ. ޑ  ފިޝަރީޒ އަދި މިނިސ ޓަރ އޮފ     ނާއިއިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ   30  ަވޑަިއެގނ  ތިއ ބެވީހާޒިރ ވެ   ށ މަޖިލީހަމި ވަގ ތ   

 ބަިއވެރިެވވަޑަިއަގނ ނަވާ. ސާަގއި ލ ޖައަޅ ަގނޑ ެމނ ނާ އެކ ަގއި  ޙ ސައިނ  ރަޝީދ 

 

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

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . 17/ 3/ 2022އޖ/  އަކީ،އެޖެނ ޑާ ެގ މިއަދ 

 

 ނ  ރިޔާސަތ ނ  އަނ ގާ އެނ ގ  .  4
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މަގ ަގއި ަގސ ތައ  ނަަގމ ނ ދާ ވާހަކަ ދެނ ނެވިނ .  އަމީނީ  އިދ ވަހެއ ގަ   ކ ރީމީެގ  އަޅ ަގނޑ   ރިޔާސަތ ނ  އަނ ާގ އެނ ގ ނ ،  

 މީދ ކ ރަނ  ނ . އަޅ ަގނޑ  އ ކަނ ބޮޑ ވ ެމއ  ބައެއ ެގ ިގނަ ަވރަށ  ދިރިއ ޅޭ މާލޭަގއި ކަނ ބޮޑ ވ މަކީ އެ ދެނ  އަޅ ަގނޑ  ހިތ ނ 

ކަމަށ .  ވަޑައި  ވިސ ނ މަކަށ  އިތ ރ  ށ މިކަމަ ރީނ މިނިސ ޓ  ނިނ ގ ޕ ލޭ ސަރ ކާރ ެގ ކ ނ ފ ނިނ ނާއި އެ ަގނ ނަވާނެ 

. ތ ަގއި ނެތ ޤަޤީޙަކަމ ަގއި   މި  ނޫނ  ޮގތެއ   ނ ޔ އަމިއ ލަ ފަރ ދެއ ެގ ހައިސިއ ޔަތ ނ  ޝަރީޢަތަށ  ދި، ނަމަނޫނ އެހެނ 

  ލަެއއ .ަމއ ސަ ކ އ ލިނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ  ެއއީ. ލިބިފަ މައ ސަލައެއ  ކ އ ލި އެބަވޭ ށ އަޅ ަގނޑަ

 

 . ސ ވާލ  5
 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މިނިސ ޓަރ ،  ޙ ސައިނ  ފިރ ޝާނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި މެނ  ދާއިރާގެ  ލިމަޑަވެއެއީ   ؛އަށ  ސ ވާލ މައ ސަލަިއެގ ކ ރި އެ

 މަޑަެވލި .  ލ ސ ވާ  ކ ރައ ވާ  ޙ ސައިނ  ރަޝީދ  ޙަސަނާ  .ރއެނ ޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ ޑ އޮފ  ފިޝަރީޒ ، މެރިނ  ރިސޯސަސ 

 .މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ފިރ ޝާނ  ޙ ސައިނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މަޑަވެލި

އަހަރ ެގ ދެވަނަ    އ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ މިއަޅ ަގނޑ  ކ ރަނ  ބޭނ ނ ވާ ސ ވާލަކީ، ރަޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

  ހައ ލެއ  އިމީ  ފިނިކ ރ މަށ  ދާޓަކައި މަސ   ކެޕޭސިޓީ އިތ ރ ކ ރ މަށ  ރީތަކ ގެ ަގއި މަސ  ފެކ ޓަޖަލ ސާވަނަ    4ދައ ރ ެގ  

 ؟ސާފ ކޮށ ދެއ ވަފާނަނ ތޯއ ލަކީ ކޮބަިއކަނ  ހައިމީ  . އެ ދާވަނީ ވިދާޅ ވެފަ ކަމަށ  މިނިސ ޓަރ  ެގނ ގ ޅ އ ވާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޙ ސައިނ  ރަޝީދ  ޙަސަނ   .ރޑއެނ ޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ   މިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިޝަރީޒ ، ެމރިނ  ރިސޯސަސ 

 ެއއީ  ؛ޖަލ ސާަގއި ހަތަރ ވަނަ ދައ ރ ެގ ދެވަނަ އަހަރ ެގ މިޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ިއއ ޒަތ ތެރި މަޖިލީހ ެގ  

 ފިރ ޝާނ   ޙ ސައިނ  މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި ދާއިރާެގޑަވެލި  މަ ގ ޅިެގނ  ވާހަކައާ ދެއ ކި ަގއި އަޅ ަގނޑ    2022މޭ    23
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 ޖަވާބ ަގއި ނ ދި  އަޅ ަގނޑ ަގއި    2022މޭ    23.  ދަނ ނަވަނ  އިޖަވާބ ގަ  ސ ވާލ ެގ ކ ރައ ވާ   މި އަޅ ަގނޑާ މިއަދ 

 ދިމާވަމ ނ ދާ  މިހާރ  މަސ ކިރ މ ގައި ދ ަވސ ވަރ  ރަނަގޅ ވާ ޚިލާފަށ   އާދަޔާ މަސ ވެރިކަނ  ރާއ ޖޭެގ ،ވާނީ  ދަނ ނަވާފައި

 ކަމަކަށ   އެބަހ ރި ކަނ ތައ ތަކެއ  ކ ރެވިދާނެއި  މ ަގރޓަ ލޯނ ގ  މ ަގޔާއިރޓަ ޓ ޝޯ ޓަކައި  ހައ ލ ކ ރ މަށ  މައ ސަލަތައ 

 ލޯނ ގ   ،ސ ވާލަކީ ވާ  ފަިއ މިކ ރައ ވާ މިއަދ  ބަރ ނ މެ ިއއ ޒަތެރި  މިޮގތ ނ ށ .  ކަމަ ޖެހޭެގނ ނަނ  އ  ހައ ލ ތަކެ އެފަދަ

ބެހޭ މައ ސަލައާ އިތ ރ ކ ރ މ ެގ ކެޕޭސިޓީ މަސ ަގތ މ ެގ ހައ ލ ކ ރަނ ޖެހޭ މ ގައިރޓަ ޮގތ ނ   .  ސ ވާލެއ  ކ ރެވޭ  

އެޕ ރީލ ެގ   ފެށިެގނ  ބަރ ނ އޮކ ޓޫ  އަހަރެއ ެގ ކޮނ މެ ވަނީ  މި ކ ރިމަތި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މައ ސަލަ ނ ަގނެވ މ ގެ މަސ 

 އިދ ވަސ ވަރެއ ގަ  ރަނަގޅ  ޚިލާފަށ  އާދަޔާ  މަސ ވެރިކަނ  އަނ ނަ އިތެރޭަގ  މ އ ދަތ ެގ މަސ ދ ަވހ ެގ  ހަތ  ހިނާގ ނިޔަލަށ 

  މަސ ވެރިކަނ  އާދަޔާ.  ނ ވޭ އ  ކ ރިމައ ޗެ  އާނ މ ކޮށ   މައ ސަލަ މަސ ނ ކިރ މ ެގ ދ ވަހ މަސ   ފަސ  އަނެއ  އަހަރ ެގ.  އެކަނި

ބާނާ މަސ ވެރިނ   ދ ވަސ ަވރ   ރަނަގޅ ވާ  ނ ަގނެވެނީ  ޚިލާފަށ   މަހެއ   ބޭނ ނ ވާ   އެ  ، ހ ރިހާ  ަގތ މަށ   މަހެއ   ހ ރިހާ 

 ނަށ މިހާތަ އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ  ޑ ބޭސ -ޝޯ މިނ ވަރަށ   އެ.  އިމ ކ ރެވިފައި އަދި ނ ވާތީާގމަސ ަގނ ނަ ފެސިލިޓީ    މިނ ވަރަށ 

 ވާ ދިމާ އަލަށ  ރާއ ޖޭގައި ނ ަގނެވ ަމކީ މަސ .  ނ ވާތީހޯދަފައި މިނ ވަރަށ  އެ ބޯޓ ފަހަރ  ަގނ ނަމަސ  ނ ވަތަ ނ ވާތީކޮށ ފައި

މަސ ަގނ ނަ ކ ނ ފ ނިތަކަށ  ަގނެވޭ ވަރަށ  ވ ރެ ިގނައިނ   ، މަސ ވެރިކަނ  ރަނަގޅ ވެ  .ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  ނޫނ  ކަމެއ 

ނ   ،އިމަސ ބާނަ ހޭދަވެ  ، ލިބިައއިސ   ކިއ ަގއި  ަވގ ތ   ިގނަ  ކ ނިވެ  ،މަސ ވިއ ކ މަށ   މަސ ަގ  ،މަސ   ނެ ކ ނިވެފަިއވާ 

އެބަހ ރިއިއ ކަ  މައ ސަލަ   މި  ،ެއހެނ ނަމަވެސ   .ހެކިވާނެ ކަމަށ މި ތާރީޚ  މަސ ވެރިކަމ ެގ ؛ތާރީޚ  ރާއ ޖޭެގ.  ލާފައި 

ވެސ    ކަމަށ  ހައ ލެއ  އެކަށީެގނ ވާ އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓެއ  ނ ވަތަ އެއ ލ ކ ރ މަށ  ވޭތ ވެދިޔަ ެއއ ވެސ  ސަރ ކާރަކ ނ   ހަ

ނެތ   ހޯދިފައެއ   ހައ ލ ކ ރަނ ޖެހޭ  މިއީ އަދި ، ކަމަށ  މައ ސަލައެއ  އޮތ   މައ ސަލައަކީ  ވ މ ެގނެނ ަގަމސ .  އަދިއެއ  

 ފ ރަތަމަ މަސައ ކަތ ކ ރާ ޮގތ ނ  ލީޢަމަ މަށ ހައ ލެއ  ހޯދ  ދެމެހެއ ޓެނިވި މައ ސަލައަށ   އެ ، ބޫލ ކޮށ ަގ ކަމަށ  މައ ސަލަެއއ 

ފަނ ޑ ެގ ލޯނ ެގ ދަށ ނ   ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ   ދީ  ޢޫސަ؛ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ސަރ ކާރ  މިޞާލިޙ ެގ   ރައީސ  ސަރ ކާރަކީ

  ޑ ލ ކޯ ޓަނ ެގ ސަތޭކަ  ފަސ  މ ލަކ ގައި  .މ ،ޓަނ  ހާސ   ެއއ   ތިނަދޫގައި  .ގދ  ޓަނ ،  ހާސ  ކޫއ ޑޫަގއި އިތ ރ  ހަތަރ 

 ކ ރ މަށ  ތަރައ ޤީ  އިތ ރަށ   ވަރ ަގއިލި ފެ އެހީގައި ނ ކ ެގބޭ މ  ެއގ ޒި އިނ ޑިއަނ ،  ގާއިމ ކ ރަމ ނ ނާއި ސިލިޓީފެ ސ ޓޯރޭޖ 

 މަސ ނ ަގނެވ ެގ އިމ ކ ރ މ ނ ގާ  ކޭނަރީ ޓަނ ެގ ސަތޭކަ  ާވލަކ ދ   ،އި ޓޯރޭޖާސ   ޑ ކޯލ  ޓަނ ެގ  ހާސ   ހަތަރ  ހަމަޖެހިފައިވާ

 އާ ފެލިވަރ ެގ ،އިމ ނ ނާތަރައ ޤީކ ރ  ބަނދަރ އ ޑޫެގ  ކޫ މިޮގތަށ  ހަމަ.  ލިބޭނެ  އ ހައ ލެ ދެމެހެއ ޓެނިވި ށ މައ ސަލައަ

 ހައ ލ ތައ   އިތ ރ  މައ ސަލައަށ  ަގތ މ ެގމަސ  ،ލިބި ފަސޭހަތައ  އިތ ރ ށ   ަގތ މަމަސ  ވެސ   އިމ ކ ރ މ ނ ާގ ބަނދަރ 

ރައީސ ލިބިެގނ ދާނެ އިއ ޒަތ ތެރި  ހައ ލ ކ ރ މަމަސ ؛ .  މައ ސަލަ  ދާދި  ށ ަގތ މ ެގ  އެއ   މި ސަރ ކާރ ނ   ކ ރި  ފަހ ނ  

މަސ    ބާނާދިެވހި މަސ ވެރިނ   ، އ ދަށ  ވަދެ ޙަ ބޯޓ ފަހަރަށ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ކަނޑ ެގ ސަރަ  ނަބޭރ ެގ މަސ ަގނ   ،ކަމަކީ
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ފ ރ  ހ ޅ ވާލ ނ  ޞަަގތ މ ެގ  ސ ޓ ރެޓެ  .ތ   ސަރ ކާރ ެގ  މި  ލިޔެ ޖިމިއީ  ޕ ލޭނ ަގއި  އެކ ޝަނ   ސިޔާސަ  ،ކ    ތ  އެ 

ފިޔަވަޅެއ ޒ ކ ތަނ ފީ އަޅާފަިއވާ  ޙައ ދ ަގއި  ސަރަ ކަނޑ ެގ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އ ޅަނދ ފަހަރަށ  ބޭރ ގެ  ނަމަސ ަގނ .  ރ މަށ  

 ނަނ  މިހާރ  މަސ ަގނ   .ކޮށ ފަެގޒެޓ   ަގއި  2022 ޓ އޮަގސ   4 ވަނީ ދ އިގަވާ ބެހޭ ދިނ މާ ލައިސަނ ސ  ސ ަގތ މ ެގމަ

 ،ަގތ މަކީ ސ  އަތ ނ  މަ  ެގމަސ ެވރިނ   ވެހިދި   މަސ ަގނެވިދާނެ.ބޭނ ނ  ކޮނ މެ މީހަކަށ  ބޭރ ެގ ބޯޓ ފަހަރ  ެގނެސ ެގނ   

ހަމައެކަނި   މަސ ަގނ   މިފ ކޯއަށ މިހާރ   ހ ޅ ވަނަ  ނ ވަތަ  ކ ނ ފ ނިތަކަށ   ފ ރ އިދިވެހި  ނޫނ ޞަލެިވފައިވާ  . ތެއ  

 ތ ޞަފ ރ  ކ ރ މ ެގކ ސ ޕޯޓ އެ ށ ސ ކޮސެޕ ރޮ އަދި ނ ނަނ މަސ ަގ ކޮށ ެގނ ާގއިމ  ފެސިލިޓީއެއ  ނަމަސ ަގނ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި

ރާއ ޖެއަކީ ކަނޑ މަހ ެގ  ދިވެހި؛ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    .ލެވިފައިހ ޅ ވަ ވަނީ މިހާރ  ފަރާތ ތަކަށ  ހ ރިހާ ޤ ވެރިވާއ ޝަ ށ ކަމައެ

 ،ވީނަމަވެސ   ކަމަށ  ސ ވެރިކަެމއ  ކ ރާ ޤައ މެއ މަ  ނެވިދެމެހެއ ޓެއި،  މަސ ވެރިކަމ ަގއި ެއކަތިނ  އެކަތިނ  އަތ ނ  ބާނަ

ބާނާ މީ ކަނޑ މަހ ެގ ބާޒާރ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކީ ކަނޑ މަހ ެގ ައގ  ކަނޑައެޅޭ ވަރަށ ވ ރެ މަދ ނ  މަސ ވާގ  ލ އަބައިނަ

، އެހެނ ކަމ ނ  .  އެއ ރ ޓޭކަ ޕ ރަިއސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކީ.  ނޫނ  މޭކަރެއ  ސ ޕ ރައި ޑ މެނ ނަކީ ނއަޅ ަގ.  އ މެއ ޤަ

  ައަގށ  މީގ ވާލ އަ ބައިނަ އ ފެއ ދ ނ ތަކ ެގ ކަނޑ މަހ ެގ ނ ވަތަ ކަނޑ މަހ ގެ  ވާނ ޖެހޭނީ މަސ ވެރިކަނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ

 ލިބޭ ވަރަށ   އަދާކ ރެވޭ ޚަރަތައ  ބޭނ މ ެގމަސ  ފައިދާ ލިބޭ ިވޔަފާރިނ  ؛ނަާގ ިވޔަފާރިނ  ގ ޅިެގނ  ބަދަލ ތަކާ ނައަނ 

 . ވާނ ޖެހޭނެ ށ  ވެސ ތަކަޢަނާސި އ ސޭހަމަޖެ ތައ ޚަރަދ  ކ ރ މ ެގއެކ ސ ޕޯޓ   ކޮށ ސ ސެޕ ރޮ މަސ  އަދި.  ވާނ ޖެހޭނެ ށ ބަޔަކަ

ބައ ދަލ ކ ރާ    ނ ޑ ާއއި ޑިމާއިއެއ ޮގތަށ  މަސ ވެރިކަމ ެގ އ ފެއ ދ ނ ތަކަކީ އެ އ ފެއ ދ ނ ތަކ ެގ ސަޕ ލަ   އެހެނ  ވިޔަފާރިތަކާ

. ޖެހޭނީ ދައ ލަތ ނ  ޚަރަދ ކޮށ ެގނ  ސަބ ސިޑީަގއިހިނ ަގނ  ތ ޢަ މި ސިނާ، ނަމަނޫނ .  ާވނ ޖެހޭއެއ ޗަކަށ   ިވއ ކޭަގއި  އަެގއ 

 ،ކަނޑައެޅޭ  ައގ  ޭއެގ ެއއ ޮގތަށ  ޑިމާނ ޑާ ާއއިއިސަޕ ލަ މަސ ވެރިކަމަކީ ،އ ލަކީހަ ދާއިމީ ޮއތ  ަމއ ސަލަ ނ ަގނެވ މ ެގމަސ 

؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ޢަތަކަށ  ހެދ ނ .ނާސި ޖެއ ސޭދެކޮޅ  މ ދަނީނ އާ ލިބޭ އެއިނ  އޮޕަރޭޝަނަކީ މަސ ވެރިކަމ ެގ އަދި

 ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ. 

 

 ޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރި

 .ށ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަ ދާިއރާެގ ލިމަޑަވެ އަރ ވަނީޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ފިރ ޝާނ  ޙ ސައިނ މެނ ބަރ   ދާއިރާެގ ލިމަޑަވެ

ދ ަވސ ވަރަކީ  މި، ފ ރަތަމަ ސ ވާލަކީ.  އޮތ   އެބަ ސ ވާލެއ  ދެ އިތ ރ އަޅ ަގނޑ   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

 ،ހަމަ މަސ ކިރ މ ެގ ަމއ ސަލައަށ  ހައ ލެއ  ނ ލިބި  ،އެހެނ ނަމަވެސ . ރަނަގޅ  ދ ވަސ ވަރެއ   އަށ މަސ ވެރިކަނ  އިނ ތިހާ
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ނ ލިބި، ޖެހިއ ކި މައ ސަލަތައ ، ައއިސ   ޝަކ ވާިމ  ދިމާވާކަމ ެގ  އެބަވޭ    ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  ކ ރޭ.  ގދ.   އެބަ 

 އަދި ދާދި   ؟ެއކަމ ެގ މަސައ ކަތ  ވީ ހިސާބަކީ ކޮބައިތޯ  .ވެފަ ވެސ    ދެއ އ ވަ ގާއިމ ކ ރ މ ެގ ޕ ލާނ ޓެއ އައިސ  މަޑަވެލީަގއި

 ސަރަޙައ ދަށ  އެ ލަނ އިބަލަ ވެލިފ ނި ވިދާޅ ވި ކ ރިނ   .ޑެއ ދޫއަށ  ޒިޔާރަތެއ  ކ ރައ ާވފަނފަހ ނ  މިނިސ ޓަރ ވަނީ ހޯ

 ބޭނ ނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ސ ވާލ ކޮށ ލަނ އަޅ ަގނޑ   ދިޔައިނ ތޯ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޙ ސައިނ  ރަޝީދ  ޙަސަނ   .ރޑއެނ ޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ   މިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިޝަރީޒ ، ެމރިނ  ރިސޯސަސ 

 އަހަރ ެގ  އަނ ނަ ނޭޅޭތީ ޕ ލާނ ޓ އަިއސ  އަދަދ ނ   އޮތ ޖަހައިފައި އެޅ މަށ  ޕ ލާނ ޓ އައިސ   ޑަވެލި މަ ބަޖެޓ ަގއި އަހަރ ެގ  މި

  ައޅ ަގނޑ   ށ މަޑަވެއ ޔަނ   ފަހ   ދާދި.  ދަނ ނަވަނ ވާހަކަ    ހ ށަހަޅާ ހިމަނަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ފައިސާ އަދަދަށ  އެ ބަޖެޓ ގައި

 ކ ރި ހަދިޔާކ ރ މަށ  ކައ ނ ސިލަށ  ރަށ ެގ  އެ އަލަ ހައ ދާ އޮޅ ަގއި ބޭނ މަށ  ދަނޑ ވެރިކަމ ެގ އެއީ ؛ދަތ ރ ަގއި  ކ ރި

 ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.. ވަރަށ   ޒިޔާރަތެއ  ނ ކ ރަނ    ޓަކަށ ވިދާޅ ާވ ސައި އެ ދަތ ރ ަގއި އަޅ ަގނޑ  އެ  ،އެހެނ ކަމ ނ .  ދަތ ރެއ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ައޅ ަގނޑަށ  އަޑ އިވ ނ  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ދެ ސ ވާލެއ    ؛ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ 

ލަނީ އިތ ރ  އިވަައޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ އަޅ ަގނޑ  ހިތ ނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ވަޒީރ .    ،ކ ރެއ ވި އަޑ  

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޝިޔާމ .   ކ ރ މ ެގ ފ ރ ޞަތ . ސ ވާލ 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ   ޝިޔާމ  ައޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

މަސ ވެރިނ ެގ ސ ާވލ  ވަރަށ  ސާފ . އަޅ ަގނޑ  ނައިފރ  ދާއިރާެގ މަސ ވެރިނ ެގ    އާދެ! ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .

ނ ލެެވއޭ.  މަސ ކޮޅ  ކިރައި  މާއޭ  ؛ސ ލޯބޯފިއ ސައިެގނ  މަސ ބާނައިެގނ  އޭ  ،ކ ރަނީ. މަސ ވެރިނ  މި ބ ނަނީ  ސ ވާލެއ  މި

މިއީ ނައިފަރ    ؟ހަދަނީ މިނިސ ޓަރ   ޗެއ ޔޭ  ހެ   ފައިސާކޮޅެއ  ނ ދެެވއޭ. ައއިސ ކޮޅެއ  ނ ލިބެއޭ. ތެލެއ  ނ ލިބެއޭ. ކޯއ ޗެއ 

 .  ކީމަސ ވެރިނ ެގ ސ ވާލަ
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޙ ސައިނ  ރަޝީދ  ޙަސަނ   .ރއެނ ޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ ޑ މިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިޝަރީޒ ، ެމރިނ  ރިސޯސަސ 

ދާއިރާެގ ނޫނީ ސ ޓޭޓ މަނ ޓާ ިއއ ޒަތ ތެރި    ނައިފަރ   ވަނ ޏާ ސ ވާލަށ   ކަމަށ   ކ ރެއ ވި ސ ވާލ   އެ  ދެނ މެ  މެނ ބަރ  

މަސ ވެރިނ  ބާނާ މަސ  ަގތ މ ެގ އިނ ތިޒާމ ތައ  އ ތ ރ ަގއި ވެސ  ހަމަޖެހިފައި އެބަ   ،ގ ޅިެގނ  އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަާވނީ

ބޭފ ޅ ނ  ބާނާ މަސ ، މަސ ވެރިނ  ބާނާ މަސ  ނ ކިރޭ ކަމަށ  ވަނ ޏާ އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ނ  ބަލަނ  ހ އ ޓޭ. ދެނ  ނައިފަރ   

ނ ކިރެނީ. ހަމަ އެޮގތަށ  އައިސ  ނ ލިބޭ މައ ސަލައަށ  ެވސ  އެއީ ކޮނ  ދޯނިތަކަކ ނ  ކިހާ ދ ވަހަކ  މަޑ ކޮށ ެގނ ތޯ މަސ 

މަޑ ކޮށ ެގނ ތޯ ައިއސ  ނ ލިބ ނީ. ދެނ  ފައިސާ   ެގނ  ކޮނ ތާކ ކިހާ ދ ވަހަކ  މަސައ ކަތ ކޮށ    ، ހަމަ އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ނ  ބަލަނ 

  ށ  ނ ލިބިވަނ ޏާ އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ނ  ކޮނ  ދޯނިތަކަކަށ  ކިހާ ދ ވަހަކ ތޯ ފައިސާ ނ ދެވި ހ ރީ އޮޅ ނ ފިލ ވަނ . އޭރ ނ  ައޅ ަގނޑަ

 ވ ރެ ރަނަގޅ  ޖަވާބެއ  ދެވޭނެ. ޝ ކ ރިއ ޔާ ރަީއސ .   އެ ސ ވާލަށ  މިހާރަށ 

 

 ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ 

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

 

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

ރަީއސ .   އިއ ޒަތ ތެރި  މިނިސ ޓަރޝ ކ ރިއ ޔާ  އެޕ ރީލަށ    !މަރ ޙަބާ  ފެށިެގނ   އޮކ ޓޫބަރ ނ   ވިދާޅ ެވއ ޖެ  މިނިސ ޓަރ 

ރާއ ޖޭަގއި ތިޔާިގކަމަށ . އެހެނ ވީމާ، މި މ އ ދަތ ަގިއ މިހާތަނަށ  މިކަނ  ރަނަގޅ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ކ ރެވިފަިއވަނީ    މަސ 

  ،ހ ރިވަރާއި  އާ ހިސާބަށ  މަސ  ބޭނިފައ2021ި  ،ބޭނި އަދަދާއި ފެށިެގނ  މަސ އިނ   2017އަދި  ؟ ކޮނ  މަސައ ކަތެއ ތޯ

ބާނާކަނ  ވެސ . ދެނ  އެނޭގ ވަރަށ  ބޮޑަށ  މަސ ؟ ހ ރިތޯ  ހ ރި މިނ ވަރ  އެއީ ކިހާވަރެއ ެގ ތަފާތެއ   ަގނެވިފައިމަސ 

 ޖަވާބ ދެއ ަވއިފިއ ޔާ ވަރަށ  ރަނަގޅ .  ަގނ ނަމ ނ ދާކަނ  ވެސ  އެނޭގ. އެހެނ ވީމާ، މި ސ ވާލ ތަކަށ އެާއއެކ އެކ ަގއި މަސ  

  ޝ ކ ރިއ ޔާ.

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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  އަހަރ    ެއއ  ހާސ މި މޫސ މ ަގއި ރާއ ޖޭަގއި ރަނަގޅަށ  މަސ  ބާނާކަނ  އެނޭގތާ    ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .

 ިއއ ޒަތ ތެރި ވަޒީރ .  ވެއ ޖެ އެނޭގތޯ.

 

  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ޙ ސައިނ  ރަޝީދ  ޙަސަނ   .ރއެނ ޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ ޑ މިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިޝަރީޒ ، ެމރިނ  ރިސޯސަސ 

ކީމަސ  ރަނަގޅ ކ ރަނ   ކަނ ތައ   ކ ރެވެނީަގތ މ ެގ  މިދެނ ނެވީ ؟އ ތޯ  އަހަރ ެގދިމި  ،ފ ރަތަމަ   އިމަސ ވެރިކަމ ގަ   ޔަ 

ނ ަގނެވި އެނ މެ ިގނަ މީހ ނ   މަސ   ކޫއ ޑޫަގއި  ،ަގތ މަށ  ދިމާވި ދަތިތަކާ ގ ޅިެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތ ކ ރީ މަސ 

ތަނ     އެ ؛މ  ފ ރީޒިނ  ކެޕޭސިޓީ އިތ ރ ކ ރ މަށ ފާހަަގކ ރެވެނީ ކޫއ ޑޫަގއި. ކޫއ ޑޫަގއި ހ ރި ބ ރެއި  ަގއި ތިބޭ ކަމަށ އޫ ކި

ކ ރިނ . އެކަމަކ  އެކަނ  ކ ރ މަށ   ޓަނާ ހަމައަށ  އިތ ރ ކ ރ މަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ސަޖެސ ޓ   1000އިނ     800ާގތ ަގނޑަކަށ   

އަޅ ަގނޑ މެނ  ނ ލިބިެގނ   މިފ ކޯއަށ   ފައިސާ  މާލީ  ބޭނ ނ ވާ  ދެ  ނަށ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ލަސ ވެފައިވަނީ.  ނ  އެކަނ  

ބ ރެއިމ  ކެޕޭސިޓީ ގާއިމ ކ ރ މަށ  ވެސ  ހަމަ ދޮޅ  އަހަރެއ ހާ ދ ވަސ  ނަާގނެ،   ؛ތ ކ ރ  މ އ ދަ  ،އަޅ ަގނޑ މެނ  ހ ށަހެޅީ

ދ ވަ އަޅ ަގނޑ މެނ ސ އަހަރެއ ހާ  ކ ރެވޭނީ.  ކީއ ތޯ  ހައ ލ ކ ރ މަށ   އެކަނ   މ އ ދަތ ަގިއ  ކ ރ   އެހެނ ވީމާ،  ނަާގނެ.    ެގ 

އެކަމަ މަސައ ކަތ ކ ރީ  ބޯޓ ފަހަރ   ސަރ ކާރ ނ   ބޭނ ނ ވާ  އެކަމަށ   ަގނ ނަނ .  ބޯޓ ފަހަރ   ަގނ ނަނ ،  ވެސަލ   ށ  

އަިއޑެނ ޓިފައިކޮށ ފައި ެއކަމަށ  ފައިސާ ހޯދަނ  އަޅ ަގނޑ ެމނ  ބެލިއިރ ަގިއ އެ މ އ ދަތ ެގ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  

ތައ  ފަހ ނ  ފައިސާ ހޯދައިެގނ  ަގނ ނަނ  ބެލިއިރ ަގިއ   ބޯޓ ޖާއަކަށ  ވީ ހޯދިނ ހޯދ މ ެގ ނަތީ  އެ ފައިސާއެއ  ނ ހޯދ ނ .

އ ވި ސ ވާލ ެގ އަނެއ   އެ ކަނ ތައ  ކ ރިމަތިވީ އެހެނ . ދެނ  ކ ރެ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އިލަބަލ  ނޫނ  ކަމަށ  ވީ.  އެވެ 

  ސ ހިސާބ ތައ  ހިފައިެގނެއ  ތަފާމިއަދ  އެ ވިދާޅ ވިެގ ތަފާސ ހިސާބާ ބެހޭ މައ ސަލަެއއ . ައޅ ަގނޑ   ބަޔަކީ، މަސ ބޭނ މ 

.  ތ  އަޅ ަގނޑ  ހޯދާފައި އެ ބޭފ ޅާއަށ  އަރ ވައިފާނެ ވާހަކަ ދަނ ނަވަނ ނޫނ  އައިސ  މި އިނީކީ. އެކަމަކ  އެ މަޢ ލޫމާ

 . ޝ ކ ރިއ ޔާވަރަށ  ބޮޑަށ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 .މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ   .މަށ ޙ ސައިނ  ޤާސި

 

  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : މ ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙ ސައިނ  ޤާސި
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އަތޮޅ  ހ ޅ ދޫއާ    އަޅ ަގނޑ  މަސ ވެރިކަމާ ބެހޭ ސ ވާލެއ  ނޫނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ވ.ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

އަދި އިތ ރ  މ އ ދަތ  ވެސ     ، އަތޮޅ  ހ ޅ ދޫެގ ެއގ ރީމަނ ޓ ެގ މ އ ދަތ  ހަމަވެ.  ބެހޭ ސ ވާލެއ  އަޅ ަގނޑ  ކޮށ ލާނަނ . ވ

ސީލ ކޮށ  މިނިސ ޓ ރީއަށ  ޮގތ ނ  ވަރަށ  ތަފ   . އަތޮޅ  ކައ ނ ސިލ ނ  ވަނީ ެއކަމާ ބެހޭއެ މ އ ދަތ  ެވސ  ހަމަެވފައިވަނީ  ،ދެވި

ވާނެ    އަދި ދެނ   ،ނ ޓަށ  ހަދާނެ ޮގތެއ ، ހެދޭނެ ޮގތެއ  ދިޔައިރ  ެއގ ރީމެމ އ ދަތ  ހަމަވެެގނ   ލިޔެފަ. އެހެނ ނަމަވެސ ، 

 ؟ ޮގތ ނ  ކީ ކޮބައިތޯ މިކަމާ ގ ޅޭ ޮގތެއ  ވެސ  މިނިސ ޓަރ  އަނ ގަވާފައެއ  ނެތ . މިނިސ ޓަރ ެގ ޖަވާބަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ޙ ސައިނ  ރަޝީދ  ޙަސަނ   .ރއެނ ޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ ޑ މިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިޝަރީޒ ، ެމރިނ  ރިސޯސަސ 

ނޫނ . އެހެނ ވީމާ، ެއ    ހ ޅ ދޫ ެއގ ރީމަނ ޓާ ބެހޭ މަޢ ލޫމާތ  ހިފައިެގނެއ   ައއީ  މިއަދ  ައޅ ަގނޑ  މިއިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

 އެއާ ގ ޅިެގނ  ައޅާނެ ފިޔަވަޅެއ  ައޅ ަގނޑ މެނ  އާނ މ ކޮށ  ދަނ ނަވާނަނ .   ،ވިދާޅ ވާ ކަނ ތައ  އެޮގތަށ  އޮތިއ ޔާ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ިއއ ޒަތ ތެރި ވަޒީރ . ފަރެސ މާތޮޑާ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙ ސައިނ  މ ޙައ މަދ  

 ލަޠީފ . ކެޔޮދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއ .  

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޤާސިމ  ޙ ސައިނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކެޔޮދޫ

ސީލ ކޮށ  އެ ޖަވާބ   ތަނ ކޮޅެއ  ތަފ  ނ ދޭ. އެހެނ ީވމާ، އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ނ  އަޅ ަގނޑ  ކ ރި ސ ާވލަކަށ  ޖަވާބެއ   ،ރައީސ 

 ލިބެނ . ނޫނީ އަޅ ަގނޑަށ  އެ ޖަވާބ  ފަހ ނ  ލިބޭނެ ޮގތެއ  ރިޔާސަތ ނ  ހައ ދަަވއިދެއ ވ ނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ. 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ަވޒީރ   ޝ ކ ރިއ ޔާ  މެނ ބަރަށ  އަރ ަވއިދެއ ވ ނ  ވަރަށ   އިއ ޒަތ ތެރި    ެއ ޖަވާބ ؛ އިއ ޒަތ ތެރި 

އެ އެދިވަޑައިަގނ ނަވާ ޖަވާބ     އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަމީނ  ޢާނ މ  އަރިހ ނ  އަޅ ަގނޑ  އެދޭނަނ ،  ބޮޑަށ  އެދެނ . އަދި
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 މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާިއރާެގސ މާތޮޑާ  ތިޒާމެއ  ހަމަޖައ ސަަވއިދެއ ވ މަށ . ފަރެަވޒީރ  އަރިހ ނ  ލިބޭނޭ އިނ އިއ ޒަތ ތެރި  

 ފ . ޙ ސައިނ  މ ޙައ މަދ  ލަޠީ

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ ލަޠީފ  މ ޙައ މަދ  ޙ ސައިނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ރެސ މާތޮޑާފަ

 އަހަރަށ   ެއއ  ހާސ ަމނިކ ފާނާ އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ެއއ ބަސ ވަނ .   ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ދިވެހިނ ނަށ   ޮގތ   އަނ ނަ  ހިނަގމ ނ   މިކަނ   ސިނާޢަތ ަގއި  މަސ ވެރިކަމ ެގ  މި  ރާއ ޖޭެގ  ދ ވަސ ވެއ ޖެ  ިގނަ  ވ ރެ 

މެނިފެސ ޓޯ   ެގމ .ޑީ.ޕީއިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ ، މަނިކ ފާނ  ަގބޫލ ކ ރައ ަވނ ތޯ އެ ؛ސާފ ވެފައި އޮނ ނަކަނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ތަނ ފީ އެއ ޗެއ ކަމާއިޒ މިއީ  ސިނާޢަތަކީ    ، ކ ރައ ވަނ ޖެހޭ  މަނިކ ފާނ ދަމަހައ ޓަނ ޖެހޭ  މިއީ  މި   ސިނާޢަތެއ ކަނ  

 ؟ނ ނެވީ މަޖ ބޫރީ ހާލަތެއ ަގއިތޯމ ަގއި ތި ހ ާގތި މަ؟ ަގބޫލ ކ ރައ ވަނ ތޯ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ޙ ސައިނ  ރަޝީދ  ޙަސަނ   .ރއެނ ޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ ޑ މިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިޝަރީޒ ، ެމރިނ  ރިސޯސަސ 

 މ ަގއި ައޅ ަގނޑ  ހ ނ ނަނ  އެއ ވެސ  މަޖ ބޫރީ ހާލަތެއ  ނެތ . ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ގާ މި މަ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އެއ ސެވީ  ،ނޫނ   ،ނޫނ  މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ކައިރީަގއި  ވަޒީރ   މެނިފެސ ޓޯ   ،އިއ ޒަތ ތެރި  އެމ .ޑީ.ޕީ 

  .ފާހަަގވި އަޅ ަގނޑަށ  ސ ވާލ  އެ ؟ކ ރައ ވަމ ތޯ އެކަނ  ،ތޯ ނ ދެކެވަޑައިަގނ ނަވަ ކަމަށ  ޖެހިވަޑަިއަގނ ނަވާ ކ ރަނ ޒ ތަނ ފީ

 

 ޙ ސައިނ  ރަޝީދ  ޙަސަނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :    .ރމިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިޝަރީޒ ، ެމރިނ  ރިސޯސަސ  އެނ ޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ ޑ

ދ ތައ   އ އަޅ ަގނޑ  މިހިރީ ދިވެހި ސަރ ކާރ ނ  ތަނ ފީޒ ކ ރާ ދިވެހި ސަރ ކާރ ެގ މެނިފެސ ޓޯއާއި ވަ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

 ފ އ ދަނ . 

 

 އ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެ
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 .އެދެނ  ބޮޑަށ   ވަރަށ  ޖަވާބ ދެއ ވ ނ  ސ ވާލަށ  އެއ ސެވި މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ؛ަވޒީރ  އިއ ޒަތ ތެރި

 

 ޙ ސައިނ  ރަޝީދ  ޙަސަނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :    .ރމިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިޝަރީޒ ، ެމރިނ  ރިސޯސަސ  އެނ ޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ ޑ

ޮގތަށ  ގ ޅިފަިއާވ ޕާޓީތަކ ނ  އެކ ލަވައިލެއ ވި   ެއވެސ  ހިމެނޭ ؛.ޕީެގ މެނިފެސ ޓޯމި ސަރ ކާރ ނ  ތަނ ފީޒ ކ ރަނީ އެމ .ޑީ

ވަ  ަގބޫލ ކ ރެވެނީ. އެހެނ ވީމާ، އެމ .ޑީ.ޕީެގ  އަޅ ަގނޑަށ   ޕާޓީތަކ ނ   އ މެނިފެސ ޓޯއެއ  ކަމަށ   ގ ޅިފައިވާ  ދ ތަކާިއ އަދި 

ދ ތައ  ވެސ   އ އެހެނ  ވަ  ،ދ ތައ  ެވސ އ ހޭ ވަބެ މާަމސ ވެރިކަ  ؛ދ ތަކެއ އ ގ ޅިެގނ  މި ސަރ ކާރ ނ  ކޮށ ފައިވާ ހ ރިހާ ވަ

 މ ަގއި ހ ރ މަށ  އަޅ ަގނޑަށ  އެއ ވެސ  މަޖ ބޫރ ކަމެއ  ނެތ . ާގމ ަގއި މިހިރީ. މި މަާގމަމި ތަނ ފީޒ ކ ރ މަށ  އަޅ ަގނޑ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އިއ ޒަ ވަޒީރ  އިއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ އެހެނ ނަމަވެސ ،  ފައ ޓަވަތެރި  ތ .  ފ ރަތަމަ  ބަޔާނ ަގިއ  މ ވަޒީރ   ދެއ ވި  ނ  

އެމ .ޑީ.ޕީެގ މެނިފެސ ޓޯ ނ ަވތަ ގ ޅިފަިއވާ ޕާޓީތަކ ެގ މެނިފެސ ޓޯަގއި ވެސ  ވާ ކަނ ތައ ތަކ ެގ ވާހަކަ ކ ޑަކޮށ  ވެސ   

 ފ .  ނެތ ކަނ  ައޅ ަގނޑަށ  ފާހަަގވި. މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ޝަރީވިދާޅ ވެފައި

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ޝަރީފ 

ނެތިތ އިއ ޒަޝ ކ ރިއ ޔާ.   ހ ރަހެއ   ވެސ   ފަރާތ ތަކަށ   ބޭރ ެގ  މިހާރ   ވިދާޅ ވެއ ޖެ  ަވޒީރ   ދިވެހިރާއ ޖެއިނ   ތެރި 

 ދޫކޮށ ނ ލާ ކަނޑައެޅ ނ  މަހ ެގ ައަގށ  މާކެޓ ެގ  ކ ރައ ވަނ ތޯަގބޫލ ފ ޅ   ލެއ ވި ވާހަކަ.އިަގތ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވަ މަސ 

 ރިކަވަރކ ރެވޭނެ  ފައިސާ މީހ ނ ނަށ  އެ އެއ ވަރަށ  ޚަރަދާ އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓާއި ކ ރާ މީހ ނ   އެ އަދި ވަނ ޏާ ކަމަށ 

 ެގއަދި ކޮނ ޮގތަކަށ ތޯ ބޭރ  ؟ަގނ ނާނެތޯ މަސ  އަިއސ  ފަރާތ ތަކ ނ  ބޭރ ެގ ވަނ ޏާ ކަމަށ   ނެތ  ހަމަޖެހިފައި އިނ ތިޒާމ ތައ 

އޭރ ނ  ނ ކ ނ ނާނެ ނަތީޖާއާ ބެހޭ ޮގތ ނ  ؟ ފަރާތ  ދޫކޮށ ލީމާ ޑިމާނ ޑ  އެނ ޑ  ސަޕ ލައިެގ ޮގތަށ  ައގ  ދޫކޮށ ލައ ވާނަނ ތޯ

 މިހާރ  މި އޮނ ނަ އަގ ...  އި، ލަށ އަދި މިޮގތަށ  ބޭރ ެގ ފަރާތ ތަކަށ  ދޫނ ކޮ؟ އެއ ވެސ  ދިރާސާެއއ  ހެއ ދެިވފައި އޮތ ތޯ

 

 ޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރި

 . މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ލައ ވާއިނިނ މަވަ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ޝަރީފ 
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  ؟އާދެ! ައގ  ކަނޑައެޅ މ ެގ އ ސޫލަށ  ބަދަލ ނ ެގނެސ  މިކަނ  ކ ރިއަށ  ެގނ ދެވިދާނެތޯ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . މެނ ބަރ  ތ ތެރިިއއ ޒަ ޝ ކ ރިއ ޔާ

 

 ޙ ސައިނ  ރަޝީދ  ޙަސަނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :    .ރމިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިޝަރީޒ ، ެމރިނ  ރިސޯސަސ  އެނ ޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ ޑ

މަހ ެގ ައގ    ،ދަނ ނަވާނީމަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ކ ރެއ ވި ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ ަގިއ    ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

އެހެނ ވީމާ، އެއީ މަސ    ނ .ޅ  އ  ކަނޑައެ ސެޕ ރައި  ލޯކަނޑައެޅ މަށ  މިހާރ  މި ހިނ ާގ ޕޮލިސީަގއި އޮތީ ސަރ ކާރ ނ  ފ 

ވެސ  މިނިސ ޓ ރީނ  އެ އަގ  އޮނ ނަނީ  އެނ މެ ދަށ ކޮށ  ަގނެވޭނެ އަަގކީ ކޮބައިކަނ  ސަރ ކާރ ނ  ކަނޑައެޅ ނ . މިހާރ 

އޭ  އަަގށ ގެ ކަނޑައަޅާފަ.  އެ  ޮއވޭ  ވެސ   ކ ނ ފ ނ ޏަކަށ   ކޮނ މެ  ފ ރ ޞަތ .   އިތ ރަށ   ަގތ މ ެގ  ައެގއ ަގިއ  މަތީ  ވ ރެ 

ބޭރ ެގ    ،އޮތ . ދެނ  އޮތީ އެހެނ ވީމާ، ކ ނ ފ ނ ޏަކ ނ  ެއ އަަގށ ވ ރެ މަތިނ  ހަމަ ަގނ ނަނ ޏާ ަގތ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ެއބަ

، ކޮމޮޑިޓީ ޕ ރައިސ  އޮނ ނަ ޮގތަކ ނ  ކަނޑައެޅޭ ެއއ ޗެއ .  މާކެޓ ތަކަށ  ހ ނ ނަ އަގ . އެީއ އިނ ޓަރނޭޝަނަލ  ޕ ރައިސ 

 ަގނ ނަ ައގ ަގއި ޖ މ ލަ   ،ަގނ ނަ އަގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ފާހަަގކ ރެެވނީދެނ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ރާއ ޖެއިނ  މަސ 

މަސ  ެއކ ސ ޕޯޓ ޮގތެއ ަގިއ  އެކ ސ ޕޯޓ    އިކ ރާއިރ ގަ ަގނެެގނ   ޚަމަސ   ދާ  ކ ނ ފ ނިތަކަށ   ނިސ ބަތ ނ   ކ ރާ  ރަދ ެގ 

ނ ކ ރެވެނ ޏާ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ   ނަށ ެގއ ލ ނ ވާކަނ . އެހެނ ވީމާ، ސަޕ ލައި އެނ ޑ  ޑިމާނ ޑާ ެއއ ޮގތަށ  މިކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ 

 މަސ ވެރިކަމަކީ ެގއ ލ މ ަގއި ކ ރާ ކަމަކަށ  ވާނެ. އަދި ެއއީ ދެމެހެއ ޓެނިވި ޮގތ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކ ރެވޭ ސިނާޢީ

  ކަށ  ވެސ  ނ ވާނެ.މަސައ ކަތަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

هللا . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަބ ދ ވަޒީރ   ިއއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

 ޖާބިރަށ . ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

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

 ކީއ ެވެގނ ހޭ، . އަޅ ަގނޑ  ިއއ ޒަތ ތެރި ވަޒީރާ ފ ރަތަމަ ކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވާ ސ ވާލަކީ ރަީއސ  އިއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

 އ  ޮގތަށ  ބޮޑ  ކ ނ ފ ނ ޏެ ރާއ ޖޭެގ މަސ ވެރިކަމ ެގ ތެރެައށ  ސީދާ ވަޒީރާއި ރައީސ  ައތ ބާނައިެގނ  ހ ރިހާ ކަމެއ  ކ ރާ
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ދެވަނަ ސ ވާލަކީ، ދ ނިޔޭެގ   ؟ޓައިޒ ނ ކޮށ  ހ ނ ނަނީވައިެގނ  ބަނގ ރޫޓ ވަމ ނ ދާިއރ  ވެސ  ހިފަހައ ޓާލައިެގނ  ޕ ރަހަދައި

ޖަހައިެގނ  ބައެއ  އެހެނ  ކީ ދާއަ ރާއ ޖޭެގ ތަހ ޒީބ  މަސ ވެރިކަނ ކ ރަނ  މާނަ  ؛ތަހ ޒީބ ވަމ ނ  އަނ ނައިރ ަގއި މަސ ވެރިކަމ ނ 

ކ ރަމ ނ     އިއަދި ރާއ ޖޭަގއި ކ ރީގަ ؟ އެބަ ނަާގ މަސ . ރާއ ޖޭަގއި ކީއ ެވެގނ ހޭ ނ ކ ރެވެނ ވީ  ެގ މީހ ނ  މިތާނަގއި ޤައ މ ތަކ 

އ ޅެނީ މި  ނ ކ ރެިވެގނ   ކީއ ެވެގނ ހޭ  މަސ ވެރިކަނ   ލޭނ ެގ  މަސ ވެރިކަނ ،  މިޔަރ ެގ  ސ ވާލަކީ، ؟ އައި   ނިނ މައިލާ 

 އަޅ ަގނޑ މެނ    ޕާޓީެގ މެނިފެސ ޓޯ ތަނ ފީޒ ކ ރާ މީހެކޭ.   ތިމަނ ނާއަކީ ހަތަރ   ،މިނިސ ޓަރ  ދެނ މެ ވިދާޅ ވެއ ޖެ  އިއ ޒަތ ތެރި

 ... ރައީސ ލ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ،ކ ރަނީ މި ސ ވާލ  ގައިމިތާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 ޙ ސައިނ  ރަޝީދ  ޙަސަނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :    .ރމިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިޝަރީޒ ، ެމރިނ  ރިސޯސަސ  އެނ ޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ ޑ

ޖާބިރ  ކ ރެއ ވި ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ ަގއި އަޅ ަގނޑ   هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަބ ދ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

މަސ ވެރިކަމ ެގ ސިޔާސަތ     ތަނ ފީޒ ކ ރަނީ. އެހެނ ކަމ ނ ،  ރިކަމ ެގ ސިޔާސަތ ތައ  ެވސ  މަސ ވެ ސަރ ކާރ ނ   ،ދަނ ނަވާނީ

އ ޔަނ ކޮށ ފަިއ  އަހިނ ގ މ ަގއި އަދި މަސ ވެރިކަނ  ހިނ ގ މ ަގއި ވެސ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ އަދި ރަީއސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ  

ރ ކާރ ެގ ޕޮލިސީ ތަނ ފީޒ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ނ  ކ ރާ މަސައ ކަތެއ   ތިބޭ ވަޒީރ ނ ެގ ވެސ  ދައ ރ  އޮވޭ. އެ ހައިސިއ ޔަތ ނ  ސަ

މިފ ކޯ ހިނ ގ މ ަގއި ައޅ ަގނޑ ެގ ެއއ ވެސ  ދައ ރެއ  އޮތ ތޯ ކ ރައ ވާ ސ ވާލެއ    ، އަޅ ަގނޑ  ކ ރަނީ. އެ ވިދާޅ ާވ ވާހަކައަކީ

 ދައ ރެއ  ނެތޭ. ދެނ  ރާއ ޖޭގައި މިފ ކޯެގ ބިޒ ނަސ  ހިނ ގ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ އެއ ވެސ   ،ވެއ ޖެއ ޔާ އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަާވނީ

 އޭވާތީ  ކަމަކަށ  ާގނޫނީ ޮގތ ނ  އެއީ މަނާ  ،ނާޅަނީ ކީއ ެވެގނ ތޯ ކ ރައ ާވ ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީދާ

 ހިސާބ ނ  ހ އ ޓައިލާނަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ.   ރައީސ  އަޅ ަގނޑ  މި ަވގ ތ  އެ ނާޅަނީ. ދެނ މިހާރ  ދާ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . ަގމ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ވިސާމ .

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ަގމ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ވިސާމ 
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. ދ ވެފައ ވަ  ވަނީ ސަރ ކާރ ނ  ާގއިމ ކ ރ މަށ  ޕ ލާނ ޓެއ ައއިސ  އަތޮޅ ަގއި  . އާދެ! ލ.ރަީއސ  އިއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

ލ. އަިއއިރ   ހަމަޔަށ   މިއަދާ   ނ މަސ ވެރި ޝަކ ވާ އެކަމ ެގ ނެތިެގނ  ޕ ލާނ ޓެއ އައިސ  އަތޮޅ ަގއި   އެހެނ ނަމަވެސ ، 

ޮގއ ސިތޯއަދި ކިހާ ؟ . މި މަސައ ކަތ  ކ ރެވިދާނެތޯކ ރޭ އިނ ތިހާއަށ  ކަތ   ޢަމަލީ މަސައ ؟ ހިސާބަކަށ  މި މަސައ ކަތ  

  ؟ރ ފަށަނ  ކޮނ  މަސައ ކަތެއ ތޯއޭ މިހާރ  ކ ރަނީ މިނިސ ޓަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 :  ޙ ސައިނ  ރަޝީދ  ޙަސަނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ   .ރމިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިޝަރީޒ ، ެމރިނ  ރިސޯސަސ  އެނ ޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ ޑ

ދަނ ނަވަނ  ައޅ ަގނޑ   ޖަވާބ ަގއި  ސ ވާލ ެގ  ކ ރެއ ވި  އެ  ދެނ މެ  މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  މާބައިދޫަގިއ    ؛ަގމ  

ޕ ލާނ ޓެއ  އެބަހ ރި.  މި ދެނ ނެީވ އައިސ   ،އިނ ޑިއަނ  އެގ ޒިމ  ބޭނ ކ ނ ، އިނ ޑިއަނ  އެގ ޒިމ ނ  ޚަރަދ ކޮށ ެގނ  ފަނ ޑ ކ ރާ

އެޅ މ ެގ މަސައ ކަތާ ހަވާލ ވެފަ. އަދި އެކަމަށ  ބޭނ ނ ވާ ސަޕޯޓ ތައ    ރ  ވަނީ އެ ޕ ލާނ ޓ މާބައިދޫ ކައ ނ ސިލ ނ  މިހާ

އެ މީހ ނ    ،އިތ ރަށ  ެއ ބޭފ ޅ ނ ެގ އެދ މ ެގ ދަށ ނ އަޅ ަގނޑ މެނ  ލިބޭނެ ޮގތ ތައ  ހަމަޖައ ސައިދީފައިވާނީ. އަދި އޭގެ 

ކޭނެ އިނ ތިޒާމ ތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ތަނަވަސ ކޮށ ދިނިނ .  އ ފެނަކައާ ވާހަކަދައ ކަނ  ބޭނ ނ ވާތީ ފެނަކަާއ ވެސ  ވާހަކަދެ 

ޕ ލާނ ޓެއ  އެބަހ ރި. އެ އައިސ   ،ދީ ޑިވަލޮޕ މަނ ޓ  ފަނ ޑ ެގ އެހީަގއި ައޅާ މި ދެނ ނެވީ ޢޫއިތ ރަށ  މާމެނ ދޫަގިއ ސަ އޭގެ 

ކޮށ ެގނ  ލާނ ޢ ފަހަރ  އި ޓ  ދެއިތ ރ  ހަތަރ  ޕ ލާނ ޓ ، ޖ މ ލަ ފަސ  ޕ ލާނ    އިއެ އައިސ ޕ ލާނ ޓާ   ،ފަހަރ  ޕ ލާނ ޓ  ދެއައިސ 

ދަޢ ވަތ ދީެގނ  ވަނީ  މި  މިހާރ   ނ ލިބިެގނ   ޕާޓީެއއ   ައޅައިދޭނެ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ ނ ނަށ    ؛ވެސ  

މާމެނ ދޫެގ ޕ ލާނ ޓ  އެޅޭނެ    ދަޢ ވަތ ދީެގނ  ެއ މީހ ނ ެގ ބިޑ ތައ  ިއއ ޔެ ރިސީވ ވެފަ. އޭެގތެރެއިނ  ޕާޓީައކާ ހަވާލ ކޮށ ެގނ 

 މީދ ކ ރަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ރައީސ . ނ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  އ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ވިލ ފ ށީަވޒީރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ  ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ  މި  މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   މެނ ބަރ    .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާިއރާެގ 

 ޙަސަނ  ޢަފީފަށ . 

 

 ދެއ ކެވ ނ :  ވާހަކަދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޢަފީފ  ވިލ ފ ށީ
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. މަރ ޙަބާ އިއ ޒަތ ތެރި މިނިސ ޓަރ . އާދެ! އަޅ ަގނޑ  އިއ ޒަތ ތެރި މިނިސ ޓަރ  އަރިހ ނ  ރަީއސ  އިއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

 ،ިގޔާ ޮއކ ޓޫބަރ ނ  ފެށިެގނ  މާރިޗާ ހަމަޔަށ  މިއީ އަބަދ ވެސ  ރާއ ޖޭަގއި މަސ ވެރިކަނ  ތި، ސާފ ކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވަނީ

މަސ    ،އ  ކަނޑައަޅ އ ވާފައިދ ވަސ ވަރ  ސީލިނ ެގ އެނޭގއިރ ަގއި ކީއ ެވތޯ މި އިތ ރަށ  ބާނާ ދ ވަސ ަވރެއ ކަނ މަސ   

އަަގށ  ނ ވިއ ކޭ ޮގތަށ  ހަމަޖައ ސާފައި    ެގަގނ ނަނ  ބޭނ ނ ވާ މީހ ނ   ؛ވިއ ކަނ  ބޭނ ނ ވާ މީހ ނ ނަށ  އެ މީހ ނ  ބޭނ ނ ވާ

ވިކޭނެ. މިހާރ  މަސ  މަދ ނ  ބާނާ    ށ ދ ވަސ ވަރަ ނ ޑ  ސަޕ ލައި އޮނ ނަ ޮގތަކަށ  މިމިހާރ  އޭރ ނ  ޑިމާނ ޑ  އެ؟  އޮތީމި

؟ ޔަީގނ ނ  ެވސ  މަހ ެގ ައގ  ދަށަކަށ  ނ ދާނެ. އެހެނ ވީމާ، ކީއ ވެތޯ މިޮގތަށ  ހަމަނ ޖައ ސާ ތި އޮތީ ދ ވަސ ވަރ  ހަމަ

 . ނީއަޅ ަގނޑަށ  ަގބޫލ ކ ރެވެަގނ ނާނެ ކަމަށ  އޭރ ނ  ބޭރ ެގ ފަރާތ ތަކ ނ  ެވސ  އައިސ  މިތަނ ނ  މަސ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 ޙ ސައިނ  ރަޝީދ  ޙަސަނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :    .ރމިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިޝަރީޒ ، ެމރިނ  ރިސޯސަސ  އެނ ޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ ޑ

  ޑ  ޙަސަނ  ޢަފީފ  ދެނ މެ ކ ރެއ ވި ސ ވާލ ަގއި އަޅ ަގނ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ވިލ ފ ށީ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ޕ ރަިއސެ  ،ދަނ ނަވާނީ ސަރ ކާރ ެގ ސީލިނ ގ  ނ ދޭ.  ތަނ ފީޒ ކ ރަމ ނ ނެއ   ސަރ ކާރ ނ   ޕޮލިސީެއއ   ކަނޑައެޅ މ ެގ  އ  

އޮތީ  ވެފައި  އަބަދ ވެސ   ކ ނ ފ ނިމަސ    ،ޕޮލިސީއަކަށ   ަގތ މ ެގ  ށ ތަކަަގނ ނަ  ައެގއ ަގއި  ބޮޑ   އެނ މެ  އޮތ   ަގނެވެނ    

ޕ ރައިސ ެއކޭ. ެއއީ އެނ މެ ދަށ ކޮށ  ަގނެވޭނެ    ލޯފ ރ ޞަތ  ބޭއ ވ މޭ. އެއާ ޚިލާފަށ  ސަރ ކާރ ނ  ެގނ ގ ޅެމ ނ  އައީ ފ 

ދަތ ރ ތަކ ެގ މަސ ވެރިކަމ ެގ  ކަނޑައަޅަނީ  އަގ   އެ  ނ ަގނެވޭނެ.  އަެގއ ަގއި  ދަށ   އެއަށ ވ ރެ  ލިބޭ  އަޭގ.  ޚަރަދާއި،   

ކަހަލަ މަސައ ކަތެއ ަގއި ލިބެނ ޖެހޭނެ ކަމަކަށ  ދެކޭ ފައިދާާއއި އެ ކަނ ކަނ  ހިމަނައިެގނ . އިއ ޒަތ ތެރި  އަދި އެ  ،އާމ ދަނީއާއި 

 ރައީސ ، ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ހާވެސ ޓ ގައި ބަމ ޕަރ މިހާރ  ޕ ރައިސ   ފ ލޯ ޙަޤީޤަތ ގައި ސ ވާލަކީ އެއ ސެވި މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި ؛ަވޒީރ  އިއ ޒަތ ތެރި

މެކޭނިޒަމ ަގިއ ނޫނ ތޯއޭ ނަނ ގަވަނ ވީ ޕ ރަިއސ  ލޯފ  ދ ވަސ ވަރ ަގއި ބާނާމަސ  ިގނައިނ  ނ ވަތަ މާކެޓ   އޭރ ނ    .

 ؟ ވަނީ ކިހިނެއ ތޯ. ެއކަމާ ގ ޅޭ ޮގތ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ  ދެކެވަޑަިއަގނ ނަަގނެވިދާނޭމަސ 
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 ޙ ސައިނ  ރަޝީދ  ޙަސަނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :    .ރމިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިޝަރީޒ ، ެމރިނ  ރިސޯސަސ  އެނ ޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ ޑ

ފ ލޯ ަގބޫލ ކ ރެވިފައި އޮތީ  އަޅ ަގނޑަށ   ަގނ ނަކަނ  އިއ ޒަތ ތެރި   ށ ޕ ރައިސަ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،  މަތިނ   މާ  ވ ރެ 

 ރ ފިޔާއަށ .   17ވެސ  ަގނ ނަނީ  ރ ފިޔާއަށ . މިހާރ  13ޕ ރައިސ  އޮތީ  ނގިވަޑަިއަގނ ނަާވނެ ކަމަށ . ފ ލޯމެނ ބަރަށ  އެ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ެއ  .  ދޫކޮށ ލީ އަޅ ަގނޑ  ވެސ   ސ ވާލ  މި ހިތ ނ  އަޅ ަގނޑ  ަވޒީރ  އިއ ޒަތ ތެރި! އާދެ! އާދެ

. އެހެނ ވީމާ، ހ ރިހާ  ަގނ ނާނޭމަސ  ޕ ރައިސ ެގ ދަށ ނ   ޕ ރައިސ  ދޫކޮށ ލައ ވައިފިއ ޔާ ފ ލޯ  ސ ވާލަކީ، ފ ލޯއައ ސަވާ  

  ކާށިދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .. މަހެއ  ަގނެވޭނޭ

 

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

ނ ިވ. ރައީސ  ވެސ  އެއ ޗެއ  ވިދާޅެއ   ައޅ ަގނޑ  ކ ރި ސ ވާލަށ  ހަމަ އެއ ެވސ  ޖަވާބެއ  ނ ލިބ ނީމަ  ؛ ރައީސ އިއ ޒަތ ތެރި

މިފ ކޯ   ؛ބޭނ މަކީ އެއަށ  އަތ ؟ ކ ރާނެތޯޒ  ޓައިދެވަނަ ސ ވާލަކީ، ިމފ ކޯ ޕ ރައިވަ؟ ފ ރަތަމަ ސ ވާލަކީ، މިޔަރ  ނެޭގނެތޯ

 ؟ ެވެގނ ތޯޕ ރައިވަޓައިޒ ނ ކޮށ  މި ހިފަހައ ޓަނީ ކީއ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 އެދެނ   ބޮޑަށ  ވަރަށ  އަޅ ަގނޑ  ،މެނ ބަރ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި ؛މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި. ޝ ކ ރިއ ޔާ. ޝ ކ ރިއ ޔާ 

އެ   ،ޖެއ ސެވީމާ ސ ވާލ  ެގއ ލިފައި ސ ވާލ ެގ ވަށަިއެގނ  ޖަރީ.  ހެއ ދެވ ނ  ޮގތ  ފާހަަގވާ  ސ ވާލ   ކ ރައ ާވއިރ ގައިސ ވާލ 

 ށީއަރ ވަނީ ެގމަނަފ ޖަވާބ ދިނ މަށ  އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ ނ ނަށ  ދަތިފ ޅ ވަނީ. އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ   ސ ވާލަށ 

  .ށ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ސަޢީދަ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ސަޢީދ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ެގމަނަފ ށީ

މަރ ޙަރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ ވަޒީރ .  އައިސ   50ެގމަނަފ ށީގައި    !ބާ  އެޅ މަކީ  ޕ ލާނ ޓެއ ޓަނ ެގ 

މީެގ ޢަމަލީ މަސައ ކަތ  ފެށިެގނ ދާނީ ދެއ .އ ރިޔާސީ ވަ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާގެ   ދެވަނަ ސ ވާލަކީ، ؟ކޮނ  ދ ވަހަކ ތޯ 

ކ ރިމަތިވޭ. އަދި ހަމަ ެއާއއެކީަގިއ   ދަތިތައ  އެބަ  ތިދ ވަސ ވަރ ަގއި ކިރ މ ަގއި ވަރަށ  ބޮޑެ މަސ ވެރިނ  ބާނާ މަސ  މި
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ދެ މި  ވެސ .  ލިބ މ ަގއި  ލިބިެގނ ދާނީހަކަމަށ    އައިސ   ދ ވަހަކ ތޯ އ ލެއ   މިކަމަށ   ؟ ކޮނ   ހޯދ މަށ  ހައަދި  އ ލެއ  

 . ޝ ކ ރިއ ޔާ ؟ކ ރަމ ނ ެގނ ދާ މަސައ ކަތަކީ ކޮބައިތޯ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 ޙ ސައިނ  ރަޝީދ  ޙަސަނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :    .ރމިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިޝަރީޒ ، ެމރިނ  ރިސޯސަސ  އެނ ޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ ޑ

 ، ޮގތ ނ . އެއ  ބަޔަކީ ބައި އަޅ ަގނޑަށ  ދޭހަވާ އޮތ  ކަނ ނޭނެގ މި ސ ވާލ ެގ ދެ މީަގއި އެބަ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

 ގެ ޕ ލާނ ޓަކީ އިނ ޑިއަނ  ެއގ ޒިމ  ޓަނ  ައއިސ   50ޕ ލާނ ޓ ެގ ވާހަކަ. ެގމަނަފ ށީަގއި އަޅާ  ޓަނ  އަިއސ   50މަނަފ ށީަގއި  ެގ

ހިެމނޭ ތެރޭަގއި  ކޯލ ޑ ، ފައިނޭނ ސ ެގ  ާގިއމ ކ ރާ  ފެލިވަރ ަގއި  ހަމަޖެހިފައިވާ   އަދި  އެޅ މަށ   ެއއ ކޮށ   ސ ޓޯރޭޖާ 

ަމސައ ކަތ  އެޅ މ ެގ  އެ  ައޅ ަގނޑ   ފެސިލިޓީއެއ .  ކ ރިއަށ ދޭ.  މެނ ބަރަށ    އެބަ  އިއ ޒަތ ތެރި  ހިސާބެއ   އޮތ   ގޮއ ސަ 

އައިސ  ނ ލިބ މ ެގ    ،އައީ އޭެގ ތަފ ސީލ  ހިފައިެގނެއ  ނޫނ . ދެނ  އޮތީ ދަނ ނަވާނަނ  ބަލައިލާފަ. މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  މި

މައ ސަލަ   އެ  ކ ރިމަތިާވއިރ ަގއި  ކިހިނެއ ތޯހަމައ ސަލަ  މައ ސަލަ    ؟އ ލ ވާނީ  ދެހައެ  ޓަކައި  ކަމެއ    އ ލ ކ ރ މަށ  

ވަގ ތ  އަޅ ަގނޑ މެނ    ޕ ލާނ ޓ  އެޅ ނ . މިއެތަނ މިތާނަގިއ އިތ ރ  ައއިސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ކ ރަނ . އެއީ ރާއ ޖޭގެ 

ހަވާލ ކ ރ މ ެގ    ޕ ލާނ ޓެއ  ެއޅ މަށ  ތައ ޔާރ ވަމ ނ . ެއޮގތ ނ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ ނ  ހޯދަިއެގނ  އެ މީހ ނ ނާައއިސ   5މިދަނީ  

ދެ ދަނީ.  މި  ކ ރެވ ނ   އިޢ ލާނ  މަސައ ކަތ   ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރ ނ ނަށ   ފަހަރ   ނ ލިބ ނީމާ  ކޮނ ޓ ރެކ ޓަރެއ   ވެސ   ކޮށ ެގނ  

އިތ ރަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ދަޢ ވަތ ދީެގނ  އެ މީހ ނ ެގ ބިޑ  ހޯދައިެގނ  އެކަނ  ކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ  އެބަ ކ ރަނ . ދެނ  އޭެގ

ރަނ  ދޯނިފަހަރ ަގއި ފިނިކ ރާ ނިޒާމ  ހަރ ކ ރަނ . އެ ނިޒާމ ތައ  ހަރ ކ ރ މަށ  ބޭނ ނ ވާ ފައިސާ ެއކި  އެބަ މަސައ ކަތ ކ 

ކ ރެވެނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މިކަނ   އެބަހ ރި.  ލިބިފައި  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މިހާރ  ، ފެށީމާ ފަނ ޑ ތަކ ނ   ވެސ   އަދި 

އައިސ ެގ މައ ސަލައަށ     މާ، މިކަނ  ކ ރެވޭވަރަކ ށ  މި ދެނ ނެވީކ ަގއި އެބަހ ރި މިކަމަށ  ފައިސާ ހޯދިފަ. އެހެނ ވީބޭނ 

 އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.   އިތ ރ  ލ އިކަނ  ލިބިެގނ ދާނެ.

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ    . އަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ އަރ ވަނީ ތިމަރަފ ށީވަޒީރ  އިއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

 ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  ތިމަރަފ ށީ ށ .ރިޔާޟަهللا ޢަބ ދ 
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 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ރިޔާޟ هللا ތިމަރަފ ށި ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

ެވވަޑަިއެގނ ނެވި ަމސ ވެރިނ ނަށ     ރައީސ  ޞާލިޙ  . މިނިސ ޓަރ އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ،ރަީއސ  ިއއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ 

އެއީ ެއއ  ސ ވާލ . ދެވަނަ ސ ވާލަކީ، މިނިސ ޓަރ  ؟ދ  މިހާރ  ވަނީ ފ އ ދިފައިތޯއ ދ ެގ ތެރެއިނ  ކިތައ  ޕަސަނ ޓ ެގ ވަ އ ވަ

ދެނ މެ މަޢ ލޫމާތ  ދެއ ވަމ ނ  ސަރ ކާރ ެގ ވިސ ނ ނ ފ ޅ  ހ ރި ޮގތ  ވިދާޅ ވި މަސ ވެރިކަނ  ތަރައ ޤީކ ރ މަށ . މިހާރ  އެކި  

. ވިދާޅެއ ނ ވޭ ވާހަކައެއ  އެއ ެވސ  ފ ނައ ޑޫެގ އަތޮޅ ެގ  ތ.  ،ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކާ ބެހޭ ޮގތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެިވއިރ   ރަށ ރަށ ެގ

ތ. މިހާރ   ކޮބައިތޯ އެހެނ ވީމާ،  މެދ  ސަރ ކާރ ެގ ވިސ ނ ނ ފ ޅަކީ  ފ ނައ ޑޫއާ  ބ ނޭ؟ އަތޮޅ   އެބަ  މިފ ކޯއިނ    ، އެއީ 

ަގނ ނަނ  ފަށާނަމޭ. މ ޅި  ފ ރ ޞަތެއ  ލިބޭއިރަށ  ތިމަނ ނާމެނ  މަސ   މިލިއަނ  ޑޮލަރ ެގ  5ވެސ    ތިމަނ ނާމެނ ނަށ  މިހާރ 

ކާ  ރަ. އެއީ ވަރަށ  ބޮޑ  އިނ ފ ރާސ ޓ ރަކ ޗަހިސާބަށ  އަނ ނަ ކޮނ މެ ބައެއ ެގ ަމސ  ަގނެވޭނޭ އަށ  އަދި އެ.ލ ،.ތ

ޝ ކ ރިއ ޔާ  ؟ ނީ ކިހިނެއ ވެެގނ ތޯދަ އެއ ޗެހި ހަދާފައި ނިމިފައި އޮތ  ރަށެއ . އެހެނ ވީމާ، ިމވަރ ެގ ކަމެއ  ނ ކ ރެވިެގނ  މި

 އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 ޙ ސައިނ  ރަޝީދ  ޙަސަނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :    .ރމިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިޝަރީޒ ، ެމރިނ  ރިސޯސަސ  އެނ ޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ ޑ

ރިޔާޟ  ކ ރެއ ވި ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ ަގއި ައޅ ަގނޑ   هللا ތިމަރަފ ށީެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަބ ދ  ؛ޒަތ ތެރި ރައީސ  އިއ  

ކޮށ ފަިއ  އިނ ސައ ތަ އަޅ ަގނޑ މެނ  ކަލ ކިއ ލޭޓ   ،މަސ ވެރިކަމ ެގ ޕޮލިސީތައ  ތަނ ފީޒ ކ ރެވ ނ ވަރ ެގ ޕަސެނ ޓ   ؛ދަނ ނަވަނ 

އޮތ   ވ ނީކީ. އެހެނ ވީމާ، އެ ދަނ ނަވާކަށ  ނޭނެގ. ެއކަަމކ  މި މަޖިލީހ ނ  އެބައެ ހިފައިެގނެއ  ނޫނ  ައއިސ  މި އިނދެ

އަޅ ަގނޑަށ  ފޮނ ވާފައި އިވެލ އޭޝަނެއ  ހަދާފައި ޭއެގ ނަތީޖާ ކޮމިޓީއަކަށ  ެގނ ނަނ . އެ މަސައ ކަތ  ނިމޭއިރ ަގއި އެކަނ   

 އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރާނަނ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ނ ކ ތާެއއ  ނިޒާމީ މެނ ބަރ ެގ އިއ ޒަތ ތެރި ދާއިރާެގ ތިމަރަފ ށީ
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 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ރިޔާޟ هللا ތިމަރަފ ށި ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

ރައީސ   ވެަވޑަިއެގނ ނެިވ    ؛އިއ ޒަތ ތެރި  ޞާލިޙ   ރައީސ   ނޫނ .  ވާހަކަެއއ   ޕޮލިސީތަކ ެގ  ސ ވާލަކީ،  އަޅ ަގނޑ ެގ 

 އެއީ އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ. އެއީ އެއ  ސ ވާލ .  ؟ ެގ ކިތައ  ޕަސަނ ޓ ތޯ މިހާހިސާބަށ ކ  ދ ތައ ވަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ދ ތަކ ެގ ކިތައ  ޕަސަނ ޓ  ފ އ ދިއ ޖެ ކަމަށ   އ ސަރ ކާރ ެގ ވަ ؛ . އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ މެނ ބަރ  އިއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

  ފެނިވަޑައިަގނ ނަވާކަމ ެގ ސ ވާލެއ  އެ އެއ ސެވީ.އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރަށ  

 

 ޙ ސައިނ  ރަޝީދ  ޙަސަނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :    .ރމިނިސ ޓަރ އޮފ  ފިޝަރީޒ ، ެމރިނ  ރިސޯސަސ  އެނ ޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ ޑ

ރަީއސ  ދަނޑ ވެރިކަމާ   ،އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި  މަސ ވެރިކަމާިއ،  ހަމައެކަނި  މެރިނ   އަޅ ަގނޑަކީ  އި، 

މި ދެނ ނެވީ   ،ބެހޭ ކަނ ތައ  ބެލެހެއ ޓ މަށ  ކަނޑައަޅާފައި ހ ނ ނަ ވަޒީރެއ . އެހެނ ވީމާ، މ ޅި ސަރ ކާރ ނ  ރިސޯސ އާ

 ދ ކަނ  ފ އ ދ ނީ ބ ނާކަށ  ައޅ ަގނޑަކަށ  ނޭނޭގނެ އިނޭގތޯ. އެ ކ ރައ ވާ ސ ވާލ ެގ.. އ ރައީސ ެގ ކިތައ  ޕަސެނ ޓ  ވަ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މަޑަވެލި ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި، ަމޑަވެލި ދާިއރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ    ؛ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ  ތިމަރަފ ށީ

 . ނ ކ ތާެއއ  ނިޒާމީ މެނ ބަރ ެގ އިއ ޒަތ ތެރި ދާއިރާެގ ފާރެސ މާތޮޑާ !މާފ ކ ރައ ވާ  ،ނޫނ   ،ނޫނ  ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއ .

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ތޮޑާ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ޙ ސައިނ  މ ޙައ މަދ  ލަޠީފ ފަރެސ މާ

ނ ަގނ ނަވާ މައ ސަލަ  އ އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރަކަށ  އެނިގަވޑައެ   ؟ކިހިނެއ ތޯ މިކަނ  ދެނ  ކ ރާނީ މިޮގތަށ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

މިީއ    ެގނ ދަވަނީ.ދޭއ ޗެއ  ކަމަށ  ިވދާޅ ވަމ ނ   އީ  ދ ތަކެއ  ވެސ . އެމ .ޑީ.ޕީާއއި ސަރ ކާރާ މިއ ސިނާޢަތ ަގއި ހ ރި ވަ

  ވަރަށ  ހިތާމަހ ރި ކަމެއ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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 . މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި  ރާެގއިދާ. ތިމަރަފ ށި މެނ ބަރ  ޢިއ ޒަތ ތެރި އ ޔާޝ ކ ރި

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ރިޔާޟ هللا ޢަބ ދ ތިމަރަފ ށި ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  

  ދ . އ ވަެގނ ނެވި  ވެަވޑައި  ރ ނ ކާހަމަެއކަނި މަސ ވެރިކަމ ަގއި ސަރ   ،ކީައޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލައ .  ތާއެނިޒާމީ ނ ކ ސ ،  ރައީ

 ...ސަރ ކާރ  މ ޅި ސަރ ކާރ ެގ ވައ ދ ތަކެއ  ނޫނ ، މަސ ވެރިނ ނަށ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މަސ ވެރިކަމ ެގ ވައ ދ ތަކ ެގ    ، ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ ސ ވާލަކީ ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ވަޒީރ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  

  ؟ސަރ ކާރަށ  ފ ރިހަމަކ ރެވިފަިއވޭތޯ ތެރެއިނ  އިނ ސައ ތަ ކިހާ ަވއ ދެއ  މިހާރ 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ   ޙަސަނ   ރަޝީދ   ޙ ސައިނ   .ރޑ ެއގ ރިކަލ ޗަރ  އެނ ޑ   ރިސޯސަސ   ެމރިނ   ފިޝަރީޒ ،  އޮފ   މިނިސ ޓަރ

 ... އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއ .  

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : އިބ ރާހީމ  ޤާސިމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މާމިިގލި

ރަީއސ  ޔަީގނ ކ ރަނ   އިއ ޒަތ ތެރި  އަޅ ަގނޑ   ސަރ ކާރ ނ     ،ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ެވވަމި  ހ ރިހާ ޑަ ޭއރ   އިެގނ ނެވި 

 އިނޭގތޯ.   މިހާރ  ަވނީ ނިނ މަވާފައި 99ވައ ދ ތަކެއ ެގ %

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ؛ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ   )ަވގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (  އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ .؛ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި

އިށީނ ނަވާނޮގ ޮގ  ! ޑިކޮޅ ތަކ ަގއި  މެނ ބަރ ނ   އިށީނ ނަވާނއިއ ޒަތ ތެރި  މެނ ބަރ ނ    ! ޑިކޮޅ ތަކ ަގއި  އިއ ޒަތ ތެރި 

  !ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  އިށީނދެވަޑައިަގނ ނަވާ  !އި އިށީނ ނަވާޑިކޮޅ ތަކ ަގނިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ޮގ؛ ޑިކޮޅ ތަކ ަގއި ނޮގ
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 ؛ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ   ،ިއއ ޒަތ ތެރި  ،އިއ ޒަތ ތެރި )ަވގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (    !އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  އިށީނދެވަޑައިަގނ ނަވާ

ވަރަށ  ފ ރިހަމައަށ  ވަޒީރަށ  ފ ރ ޞަތ ދެއ ވާ ސ ާވލަށ  ޖަވާބ ދެއ ވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ . ވަޒީރ  އެ ެގނ ދަވަނީ ސ ާވލ ތަކަށ   

އެ ފ ރ ޞަތ ދެއ ވާއެބަ  ތަނ     ޖަވާބ ދެއ ވަމ ނ .  ވަޒީރަށ   ސާފ ޭވ.  މަޖިލީހ ަގއި    !އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ،އޮތީމި  މި 

ަވޒީރަށ  ޭއެގ ޖަވާބ ދެއ ވ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެރ ވ ނ . އެހެނ ވީމާ،    އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ސ ވާލ ކ ރެއ ވީމާ

 ފ ރ ޞަތ އެރ ވ ނ  އެއީ ވަރަށ  ބޭނ ނ ތެރި ކަމެއ . ިއއ ޒަތ ތެރި ވަޒީރ .   ވަޒީރަށ  އެ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :   ޙަސަނ   ރަޝީދ   ޙ ސައިނ   .ރޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ  އެނ ޑ    ރިސޯސަސ   ެމރިނ   ފިޝަރީޒ ،  އޮފ   މިނިސ ޓަރ

ވަޒީރ ނ ނާ ސ ވާލ ކ ރ މ ެގ ާގނޫނ ެގ    ،ދެނީއަޅ ަގނޑާ މިތާ ކ ރެވޭ ސ ވާލަކަށ  އަޅ ަގނޑ  މި ޖަވާބ ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

މަސ ވެރިކަމ ެގ  ؛ ފ ރަތަމަ ކ ރެއ ވި ސ ވާލ ަގއި ކިތައ  ޕަސެނ ޓ   ،ނ . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދެނ ނެވީހަމަތަކ ެގ މަތީ

އ  ނޫނޭ ހިފައިެގނ ނެ   ،އެ ހިސާބ  ޖަހައިެގނ    ،ފ ދ ނީ ސ ވާލ ކ ރެއ ވީ. އަޅ ަގނޑ  ދެނ ނެވީ  ކިތައ  ޕަސެނ ޓ ތޯ ވައ ދ ތޯ

ހިސާބ  ވާތީ،  ކަމަކަށ   ސ ވާލ އ ފެދޭނެ  މެދ   އަޅ ަގނޑާ  ދިނ މަކީ  މަޢ ލޫމާތެއ   ދޮގ   ތަނ ަގިއ  މި  އައީ.   ނ ޖަހާމި 

ެއ ވާހަކަ   ަގއިދެވަނަ ފަހަރަށ  ސ ވާލ ކ ރެއ ިވއިރ   ،. ދެވަނަ ކަމަކަށ ނ ދަނ ނަވާނަނ   ެއއ އަނ ދާޒާކޮށ ފައި އަޅ ަގނޑ  

ައޅ ަގނޑ ެގ ދާއިރާަގއި ނ ހިމެނޭ ހ ރިހާ    ،ައޅ ަގނޑ  ދެނ ނެވީ  ؟ތޯ ފ ދ ނީވައ ދ   ސަރ ކާރ ެގ ކިތައ  ޕަސެނ ޓ   ،ވިދާޅ ވީ 

 ނޯނ ނާނެ ވާހަކަ. އެހެނ ވީމާ، އެއީ އަޅ ަގނޑ  ދެނ ނެވި ޖަާވބަކީ. އާދެ! ޝ ކ ރިއ ޔާ.    ެގެގ ހިސާބ  އަޅ ަގނޑ އ ކަމެ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ކ ޅ ދ އ ފ ށި .  ބަރ  ޔާސިރ  ޢަބ ދ އ ލަޠީފ ނ މެ  އިއ ޒަތ ތެރި  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ  ކ ޅ ދ އ ފ ށީތ ތެރި ވަޒީރ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަ

 . ބަރ  ޔާސިރ  ޢަބ ދ އ ލަޠީފ ނ މެ  އިއ ޒަތ ތެރި  ކ ޅ ދ އ ފ ށި އ ތ ރ  ދާއިރާެގ؛ އ ތ ރ  ދާއިރާގެ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޢަބ ދ އ ލަޠީފ  ޔާސިރ  ެމނ ބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ކ ޅ ދ އ ފ ށި

ޢަބ ދ  މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ރަީއސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  އަދި  هللا ޝ ކ ރިއ ޔާ  ސ ވާލ ކ ރައ ަވއިފި.  މި  ވެސ    29ޖާބިރ  

ސ ވާލ 2022އޮަގސ ޓ    އެ  ައޅ ަގނޑަށ   ލޯނ ގ   ަގއި  މަސ ވެރިކަނ   ކ ރެވ ނ .  ލޭނ ެގ  ނޫނީ  މަސ ވެރިކަނ   ލައިނ  

މިހާރ  އަލ ނ  ހ ޅ ވާލ މ ެގ    ، ދ ވަހ  ވިދާޅ ވެފަިއވަނީ  . އެރ ނ  އައިސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ހ އ ޓާލީ ސަރ ކާ  ެގއަޅ ަގނޑ މެނ 

މިނިސ ޓ ރީއަށ   ؟ ތޯ ދިމާވާ މައ ސަލަތަކަކީއިކޮބަ؟ މަސައ ކަތ ކ ރަމ ނ  ެގނ ދަވާ ކަމަށ . ކިހާތާކ  އެ މަސައ ކަތ  ފެށިދާނެތޯ

މަސ ވެރިކަ ރަނަގޅ   ެއީއ  ޮގތ ަގއިފެނިވަޑައިނ ަގނ ނަވަނީތޯ  މަސައ ކަތ  ؟ މެއ ެގ  އެ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ކިހާތާކ  

 ؟ފެށިދާނެތޯ
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ ނިޒާމީ މައ ސަލަެއއ     ތިމަރަފ ށީޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި ވަޒީރ .  

 ކ ޅ ދ އ ފ ށީ   ،ޅާއަށ  ފ ރ ޞަތ އަރ ާވނަނ . އެހެނ ނަމަވެސ ، އިއ ޒަތ ތެރި ވަޒީރ އަދިވެސ  އެބަ އޮތ . އަޅ ަގނޑ  އެ ބޭފ 

 ެގ ސ ވާލަށ  ޖަވާބ ދެއ ވ ނ  އެދެނ .  ބަރ ނ މެއިއ ޒަތ ތެރި  އ ތ ރ  ދާއިރާެގ  

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :   ޙަސަނ   ރަޝީދ   ޙ ސައިނ   .ރޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ  އެނ ޑ    ރިސޯސަސ   ެމރިނ   ފިޝަރީޒ ،  އޮފ   މިނިސ ޓަރ

އެ ސ ވާލ ަގިއ  ؛ އާ ބެހޭ ބައިަގއި އ ޑޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ކ ރައ ވާ ފ ނަ  ތިމަރަފ ށީ؛ އާދެ! އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

މި ދެނ ނެވީ ބަނ ދ ކ ރ މ ެގ ކެޕޭސިޓީ  ؛ ައކީ މަސ ަގނެ، ޕ ރޮސެސ ކޮށ  އ ޑޫފ ނަ  ،ބައިަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ  ހިމެނޭ އެ

އެ ތަނަށ  މަސ ަގތ ަމށ  ޓަކަިއ އެތާ ބަނދަރަށ    ، ކ ރިނ  ާގއިމ ކ ރެވިފައި އޮތ  ތަނެކޭ. މިއަދ  މިފ ކޯއިނ  ވިދާޅ ވަނީ

ނިއ ޔާ ެއ  ށ . ެއހެނ  ހަދައިެގނ  ނޫމިހާރ  ހ ރި ފެސިލިޓީ އިތ ރަށ  ރަނަގޅ ކ ރަނ ޖެހޭ ކަމަ  ،ޖެހޭކަމާއިބަދަލ ެގނ ނަނ 

ކިނ ގ ކޮނ ޑިޝަނ ަގިއ ރހ ރީ ވޯވެސ   ތަނަށ  މަސ ަގތ މ ެގ މަސައ ކަތެއ  ނ ކ ރެވޭނެ ކަމަށ . އަދި އެތާ ައއިސ ޕ ލާނ ޓ   

ކަމަށ . ދެނ  އެ މަސައ ކަތ  ފެށ މަށ  ބޭނ ނ ވާ ފައިސާ މިފ ކޯއަށ  ހޯދ މަށ  މަސައ ކަތ ކ ރަމ ނ ދަނީ. އެ ފައިސާ    ނޫނ 

އ ތ ރ  ދާއިރާެގ  ޮގތ ނ  އެ ފައިސާ ހޯދިފައެއ  ނެތ .    ަގނޑަށ  އެނިގފަިއ އޮތ ޅ އެކަނ  ކ ރެވޭނީ. މި ވަގ ތ  އަ   ބ ނީމާލި

އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނ . އި  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ކ ރެއ ވި ސ ާވލ ަގ؛ މެނ ބަރ  ޔާސިރ  ކ ރެއ ވި ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ ަގއި

މަސ ވެރިކަމަކީ ލޯނ ގ  ދެނ   ، ލައިނ   ެއއ ޮގތަށ   މި  ޕޮލިސީއާ  ސަރ ކާރ ެގ  ދެނ   ނެވީ  ކަެމއ .  ެގނައި  ހ އ ޓ ަމކަށ  

؛ އަޅ ަގނޑ މެނ  މިހާރ  އެބަ ދަނ  އެ ޕޮލިސީ މ ރާޖާކޮށ ، އެކަނ  އަލ ނ  ފެށ މަށ  ތައ ޔާރ ވަމ ނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

  ، ެގ ސ ޓޮކ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ދަށަށ  ޮގސ ހަކަނ ނެލީ  ރީނދޫއ ރަ  ،ލައިނ  ފެށ މަށ  ޙަޤީޤަތ ަގއި ބޭނ ނ ވާ ސަބަބަކީ ލޯނ ގ 

ޔެލޯފިނ  އެކ ސ ޕޯޓ ކ ރާ ފެކ ޓަރީތަކަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދަށ  މަސ  ނ ލިބޭ. ؛ ރޯަމސ  އެކ ސ ޕޯޓ ކ ރާ  ،ރާއ ޖޭެގ ފެކ ޓަރީތަކަށ 

އެ ފެކ ޓަރީތަކަށ     ށ  ދިރިއ ޅޭ ލޯބޮޑ ކަނ ނެލި ހާވެސ ޓ ކ ރެވިެގނ  ނޫނިއ ޔާއަޑީަގއި އާނ މ ކޮ  ެގކ ލައިނ އެހެނ ކަމ ނ ، ތަރމޯ

ލައިނ  އަޅައިެގނ . އެކަމަކ  ކ ރިނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބޭނ ނ ވާ މަސ  ނ ލިބޭނެ. އެކަނ  އެނ މެ ރަނަގޅަށ  ކ ރެވޭނީ ލޯނ ގ 

 ލައިނ  ފ ލީޓ  ނިމ މަކަށ  ެގނައީކ ރިމަތިކ ރި ސ ވާލ ތަކަކާ ގ ޅިެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސަރ ކާރ  ޕޮލިސީ ބަދަލ ވެ، ލޯނ ގ 

އި.ޔޫ.ޔޫވެ، ޔޫރަޕިއަނ  ޔޫނިއަނ ނ  ައޅ ަގނޑ ެމނ ނާ މެދ  ފިޔަވަޅ އަޅާ ހިސާބަށ  ވެސ  އޭރ  ދާނ  އޮތީމަ.  އަޓ   އެ ފ ލީ

ލޯނ ގ  އެކަމަކ   ޮގތަށ ،  ތަނ ފީޒ ކ ރެވޭ  ޕޮލިސީ  އެ  ޕޮލިސީ  އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ޮގތަށ   ފެށޭ  ލައިނ  
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ޖެހޭ ތައ ޔާރީތައ   އަޅ ަގނޑ މެނ  ަމސައ ކަތ ކ ރަމ ނ  އެބަ ދަނ . ެއކަމަށ  ވާނ ބަދަލ ކޮށ ، ެއކަމަށ  ބޭނ ނ ާވ ހ އ ދަ ހޯދ މަށ   

 .  އަދި އަޅ ަގނޑަށ  ދަނ ނަވާކަށ  ނޭނޭގ ،ދަނީ. ކަނޑައެޅިެގނ  މިވެނި ދ ވަހެއ ަގއޭ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ މި  ވަމ ނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . هللاޢަބ ދ  ބަރ  ޔަޢ ޤޫބ ނ މެއިއ ޒަތ ތެރި އިރާެގ ދާނ ދޫ ދާޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . 

 

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

ލ  މަހ  މަސ ނ ކިރިެގނ  ދިމާިވ މައ ސަލަތަކާ ގ ޅިެގނ  ސަރ ކާރ ނ   ޕ ރީރ  އެއަހަ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މި

ރޭަގއި ވަގ ތީ ހައ ލ ތަކާއި އަދި ދާއިީމ  ތެޭއެގ؛ ދޭނެ ކަމަށ އިފެށެނ ވާއިރަށ  ހައ ލ  ހޯދަސީޒަނ   ވަނީ މަސ ވެރިކަމ ެގ  

އި ބޯޓ   ގަ ތަކ ެގ ތެރޭ ލ ހައ   ަގނޑަށ  ަގބޫލ ކ ރެވޭ ޮގތ ަގއި ަވގ ތީ ޅ  ކޮށ ދެއ ވާނެ ކަމަށ . އަވެސ  މަސައ ކަތ    ހައ ލ ތަކަށ 

  ޖެހޭ ކަމެއ  އޮވެއ ޖެޔާ އެ ފަސޭހަކ ރަނ  ވެެގނ  ކ ރަނ ؛ ަގތ މާއި އަދި ކޫއ ޑޫއަށ  ަވގ ތީ ޮގތ ނ  މަސ ކިރަނ  ފަސޭހަކޮށ 

ކަމެއ  ؛ ކަނ ތައ  އެއ ވެސ   މީެގނ   އޮތީ.  ދެކެވިފައި  ވާހަކަ  ކަނ ތައ ތަކ ެގ  މިފަދަ  ހަރ ކ ރ މާއި  ކ ރޭނެއ     މިސާލަކަށ  

 ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ؟  ކ ރެިވއ ޖެތޯއެއ ވެސ  މިނ ވަރަކަށ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :   ޙަސަނ   ރަޝީދ   ޙ ސައިނ   .ރޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ  އެނ ޑ    ރިސޯސަސ   ެމރިނ   ފިޝަރީޒ ،  އޮފ   މިނިސ ޓަރ

  ، އިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އެ ކ ރެއ ވި ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ ަގިއ އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީދާނ ދޫ ދާ؛ ރަީއސ   އިއ ޒަތ ތެރި

އ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ކެވަގ ތީ ޮގތ ނ  ތައ ޔާރ ވ މަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މަސައ ކަތ ކ ރީ އިތ ރ  ބޯޓ  ހޯދަނ . އެ ބޯޓ ތަ

ެއ    ،ކެޕޭސިޓީ އިތ ރ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ކ ރެވޭ ކަމަކީ  މަސ ަގތ މ ެގ މޫސ ނ  އަިއއިރ ަގއި އަދިއެއ  ނ ލިބޭ. ދެނ  އެ ތަނ ެގ

ދަރ  މި ދެނ ނެވީ އިތ ރަށ  ތަނަވަސ ކ ރ ނ . އެޮގތ ނ  ބަނދަރ  ހެދ މ ެގ ކޮނ ޓ ރެކ ޓ  އެމ .ޓީ.ސީ.ސީއަށ  ދިނ މަށ   ނބަ

ށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އިނ ތިޒާރ ކ ރަމ ނ   ދީ ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  ފަނ ޑ ެގ ހ އ ދައަޓަކައި، ެއކަމަށ  ފަނ ޑ ކ ރާ ފަރާތ  ކަމަށ ވާ ސަޢޫ

ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ނަގއި ވެސ  އެތާ  ޒ މަސ ަގތ މަށ  އިތ ރ  ފެސިލިޓީ  އަދި  މި ދަނީ. އޭރ ނ  އިތ ރ  ކ ރޭނ  ވެސ 

 ގާއިމ ކ ރެވޭނެ. ޝ ކ ރިއ ޔާ.  
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 އ ސަލަެއއ . ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ ނިޒާމީ މަ ދާނ ދޫ

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

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

ފައިސާ   ،މިނިސ ޓަރ  ދެނ މެ ތި ވިދާޅ ވީ ؟ފައިސާ ވެސ  ނ ލިބެނީތޯއޭ  ބޯޓ ތައ  ަގތ މަށ   ، އެއަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ 

 އެ ސާފ ކޮށ ލ ނ  ރަނަގޅ .  ؟ވެސ  ނ ލިބެނީތޯއޭ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :   ޙަސަނ   ރަޝީދ   ޙ ސައިނ   .ރޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ  އެނ ޑ    ރިސޯސަސ   ެމރިނ   ފިޝަރީޒ ،  އޮފ   މިނިސ ޓަރ

ބޯޓ  ަގނ ނަނ  ފައިސާ   ،ފާހަަގކ ރެވި  ތައ އެ ބޯޓ ،  އަޅ ަގނޑ  ކ ރިނ  ދެނ ނެވިނ   ،ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  ؛އަޅ ަގނޑ 

އެބަ ހ ރި. މިހާރ   ނޫނޭ އަޅ ަގނޑ މެނ  ަގނ ނާކަށ . އެހެނ ވީމާ، ފައިސާ  ެއއ   ހަމަޖެހ ނ އިރ ަގއި ބޯޓ ތަކެއ  އެެވއިލަބަލ 

 ހަލަ ބޯޓަކީ... ކަމަސ ަގނ ނަ މި  ،ބޯޓ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ނެތީ ަގނ ނަނ . ދެނ  އެނިގަވޑައިަގނ ނަވާނެ މިހާރ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ޙ ސައިނ    ބަރ ނ މެ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ފ ވައ މ ލަކ  މެދ  ދާއިރާގެ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . ވަރަށ  ސާފ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  

 .މ ޙައ މަދ ދީދީ

 

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

މަސ ަގތ މ ެގ ކަނ ތައ ތަކ ަގއި މިހާރ  އެ މަސައ ކަތ    އިފ ވައ މ ލަކ ގަ   !ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މަރ ހަބާ ވަޒީރ 

ކ ރިއަށ  ގ ޅައިފިނ    ާއއިެގނ ދެވިފަިއވޭތޯ  ކިހާހިސާބަކަށ   ފަހަރ   ިގނަ  ވަރަށ   ަވޒީރަށ   އަޅ ަގނޑ   އިތ ރަށ   އަދި 
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ވެއ ޖެ. މިހާރ  އެ މަސައ ކަތ     ފ ވައ މ ލަކ ެގ ޮއިއވާލި ކަނދ ފަތި ނޭޅިެގނ  ވަރަށ  ިގނަ ފަހަރ  ގ ޅިއ ޖެ. އަހަރެއ ހާ ދ ވަސ 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ؟ ކިހާހިސާބެއ ަގއި ެއކަނ  ކ ރެވޭނެތޯ؟ ދެިވއ ޖެތޯކިހާހިސާބަކަށ  ކ ރިއަށ ެގނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ   ޙަސަނ   ރަޝީދ   ޙ ސައިނ   .ރޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ  އެނ ޑ    ރިސޯސަސ   ެމރިނ   ފިޝަރީޒ ،  އޮފ   މިނިސ ޓަރ

ފ ަވއ މ ލަކ ަގިއ    ،ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އެ ކ ރައ ވާ ސ ވާލ ެގ ޖަވާބ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

މަސ ަގތ މ ެގ މަސައ ކަތ  ހަމަޖެއ ސ މަށ  ކ ރަނ ޖެހޭ ތައ ޔާރީތަކަކީ ކޮބައިކަނ ، އަދި ެއކަމަށ  ދާނީ ކިހާ ޚަރަދެއ ކަނ  

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ނ ލިބޭ.    ެއއ  އެ ފަިއސާ  އަދި  ވާނީ.   ިއސާ ހޯދ މަށ  މި ދެނ ނެވީ އެދިފައިއަޅ ަގނޑ މެނ  ބަލައި، ެއ ފަ

އަ މައ ސަލައިަގިއ  ކަނދ ެގ  މިހާރ   ޅ ދެނ   ހީވަނީ  އަޅ ަގނޑ ަގނޑ މެނ   އަޅ ަގނޑަށ   ކަނދ ފަތި   އެ  ވާހަކަދައ ކާއިރ  

އޮނ ނާނީ މަސައ ކަތ ކ ރަމ ނ   ،އަޅާފައިހެނ   އެޅ މަށ   ފަހ ނ  އެ    ނޫނިއ ޔާ  އެނ މެ  ފ ވައ މ ލަކަށ   އަޅ ަގނޑ   ދަނީ. 

 ޮގސ  އެ ކަނޑ ފަތި ައޅަނ . އެހެނ ވީމާ، އެ ތައ ޔާރީއެ ރަށ ެގ މީހ ނ  ޮގވަިއެގނ   ،ޒިޔާރަތ ކ ރިއިރ ަގއި އެދިަވޑަިއެގނ ނެވީ

 ނެ ވާހަކަ ވެސ  ައޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ. އެޮގތަށ  ހަމަޖައ ސާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގދަނ ނަވާނަނ .  އެ ވާހަކަ  ައޅ ަގނޑ  ފަހ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ  ައރިހ ަގއި  ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ 

 .  ބަރ  ޢަބ ދ ލ މ ޣ ނީނ މެ އިއ ޒަތ ތެރި

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޢަބ ދ ލ މ ޣ ނީ މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ތިނަދޫ

ތިނަދޫަގއި   ،އަޅ ަގނޑ ެގ ދެ ސ ވާލެއ  އެބަ އޮތ . ފ ރަތަމަ ސ ވާލަކީ!  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މަރ ހަބާ ވަޒީރ 

؟ ކޮށ ދެއ ވަފާނަނ ތޯރޭޖ  ައދި ފެނ ނަވަރެއ  ނ ވޭ. އެ ދަނީ ކޮނ  ދިމާލަކަށ ތޯ އަޅ ަގނޑަށ  ސާފ ޓޯސ   އަޅަމ ނ ދާ ކޯލ ޑ  

ހަމަ ވަރަށ  ރަނަގޅަށ  ތިލަވެެގނ  ނޫނިއ ޔާ  ؟ އަނ ާގލަދެވިދާނެތޯވާނެ ތާރީޚެއ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފެނ ނަވަރަށ  އެ ތިލަ

ދާނ ދޫ   ،ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ؛މަސ ވެރިކަމަށ  ތައ ޔާރ ވާނ  ެވެގނ   ،ނ ފެނ ނާނެ. ދެވަނަ ސ ވާލަކީ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ 

ަގނ ނަނ    ދެއ ކި  ކ އ ޔަށ  ބޯޓ  ެގނ ނަ ވާހަކަ  އިޭއަގއި  ސ ވާލ ގަ އ ވި  ރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވެސ  އެ ކ ރެ ދާއި
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އެހެނ ވީމާ، މީެގ   ؟ކ އ ޔަށ  ވެސ  ނ ެގނެވ ނީތޯއޭ ؟ވަނީ ނަމަ. ކ އ ޔަށ  ވެސ  ނ ެގނެވ ނީތޯޭއ ހަމަ  ނ ލިބިއ ޖެ ކަމ ގައި

 ބޯޓ ތަކަށ  ވީ ޮގތެއ .  ދޫ ސ ޓޯރޭޖާއިތިނަ؟ ސާފ  ޖަވާބެއ  އަޅ ަގނޑަށ  ދެއ ވަފާނަނ ތޯ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :   ޙަސަނ   ރަޝީދ   ޙ ސައިނ   .ރޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ  އެނ ޑ    ރިސޯސަސ   ެމރިނ   ފިޝަރީޒ ،  އޮފ   މިނިސ ޓަރ

އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޣ ނީ ކ ރައ ވާ ސ ާވލ ެގ ޖަވާބ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަނ . މިހާރ  ތިނަދޫަގއި ެގ  އާދެ! ތިނަދޫ

ދީ އެކަމަށ  ފައިސާ ދެއ ާވ ސަޢޫ؛ އެކަމަށ  ހ އ ދަ  ،ޓެނ ޑަރކ ރެވެނީސ ޓޯރޭޖ  މަސައ ކަތ     ޓަނ ެގ ކޯލ ޑ   1000އަޅާ  

 ،ަގނޑ މެނ  އ ނ މީދ ކޮށ ެގނ  ތިބީޅ . އަ ކ ރީމާ. ދެނ  މިހާރ  އޮތީ އެ ބޭފ ޅ ނ  ހ ށަހަޅާފަޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  ފަނ ޑ ނ  އެކަނ 

ލިބޭ. ދެނ   ހ އ ދައެއ  ނ އެއ   އެއ  ދެއ ވާނެ ކަމަށ . އެކަމަކ  އަދި މިހާރ  މި ދެނ ނެވީ މި ހަފ ތެާގ ކ ރީކޮޅ  ެއކަމަށ  ހ އ ދަ

އިނޭގތޯ    ނ ކަމަށ ކަ  މި ޚަރަދ ކ ރަނީ  ވާތީ،ފައިސާ  ކަމަށ   ތެރެއިނ   ފައިސާ  ލިބޭ  ފަރާތ ނ    ެއޮގތަށ   ފަނ ޑ ކޮށ ދޭ 

ކ ރެޭވ. ދެނ  ސަރ ކާރ ެގ އަިމއ ލަ ފައިސާަގއި އެކަނ  ކ ރާއިރ ަގއި ެއއ   ނ އ   ށ  ޓެނ ޑަރެކަހ އ ދަނ ދެނީސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަ

ނ ކ ރޭ ެއކަމަށ  ފައިސާ  އ  އިޢ ލާނެއ ކ ރެވޭނެ. މިހާރ  އެއ ވެސ  ޓެނ ޑަރެ އިޢ ލާނ ފައިސާ ހ ރެެގނ   މެނ ނަށ   ޑ އަޅ ަގނ 

  . އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ  ިއޢ ލާނެއ  ނ ކ ރެވޭ. ެއކަމަކ  ައޅ ަގނޑ  އ ނ މީދ  މި ކ ރަނީއ ޔާހަމަޖެހިެގނ  ނޫނި

 ވަރަށ  އަވަހަށ  އެ ހ އ ދަ ލިބޭނެ ކަމަށ .  ހަމަ

 

 ކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަ

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ،ނިޒާމީ މައ ސަލަެއއ  

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޝިޔާމ  ައޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .   މި މައ ސަލަވަނީޝ ކ ރިއ ޔާ  މިނިސ ޓަރ  ހަމަ   ، އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ނިޒާމީ މައ ސަލައަކަށ  

ކަެމއ  ނ ވެ ެއއ ވެސ   ޖޭ.ޕީެގ  ޑަ. އެހެނ ނަމަވެސ ، މިނިސ ޓަރ  ނިސ ބަތ ވެވަ އޭ ތަކ ރާރ ކޮށ  އެބަ ވިދާޅ ވޭ  ިއަގނ ނަވާ 

 ޮއތީ ހާސިލ ވެފައޭ.    99އެބަ ވިދާޅ ވޭ %  ލީޑަރ 
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .ބަރ ނ މެިއއ ޒަތ ތެރި  މަޑަވެލި ދާއިރާެގ    .ބަރ ނ މެ  އިއ ޒަތ ތެރި  ފަރެސ މާތޮޑާ ދާއިރާެގޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ފިރ ޝާނ  ޙ ސައިނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މަޑަވެލި

ދީ ފަނ ޑ ނ  މިވެނި ސަޢޫޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މިނިސ ޓަރ ެގ ޖަވާބ ތަކ ަގއި ތަކ ރާރ ކޮށ  އެބަ ވިދާޅ ވޭ  

ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި  ހަމަނ ޖެހިެގނ ނޭ.  ކަެމއ   ެއވެނި  ސަޢޫ؛ ކަމެއ ،  ސަރ ކާރ   މ ޅި  ފަނ ޑަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ދީ 

ކޮށ  މަސ ވެރިކަމ ެގ ދާިއރާެގ ޑިވެލޮޕ މަނ ޓަށ  ކ ރާ ޞަޑިޕެނ ޑ ވާނ ޖެހޭ ސަބަބެއ  އަޅ ަގނޑަކަށ  ނ ވިސ ނޭ. އަދި ޚާއ 

ނ   ކަހައ ދަވާދީ ފަނ ޑަށ  ޑިޕެނ ޑ ެވެގނ ، އެއ ވެސ  ކަމެއ  ނ ެވ، މިތާނަގއި މިނިސ ޓަރ  އިތ ރ ފ ޅ ސަޢޫ  ތައ މަސައ ކަތ 

 އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ .  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ތިނަދޫ އ ތ ރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި..

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޢަބ ދ ލ މ ޣ ނީ ނ ބަރ މެ ދާއިރާެގ އ ތ ރ  ތިނަދޫ

  ، ހ ވަދޫގެ   .އެކަނ ޏެއ  ނޫނ   ށ  އަޅ ަގނޑަ  ،ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ވަޒީރ  އަޅ ަގނޑަށ  ސާފ ކޮށ ދެވަފާނަނ ތޯ

ޖަށ  ވާ  އަދި ދެކ ނ ަގއި އެބަ ތިބި ައޑ އަހަނ . މި ސ ޓޯރޭ  . ދެކ ނ ެގ މަސ ވެރިނ  ތިނަދޫ ބަނދަރ ަގއި އެބަ އޮތ  ފ ރިފަ

ޔަީގނ    ؟ދެނ  ލަފާކ ރާ ތާރީޚ   ،ޮގތާއި  ޮގތެއ . ތަނ ކޮޅެއ  ތަފ ސީލ ކޮށ  ވިދާޅ ވެދެއ ވަފާނަނ ތޯ މިހާރ  ޝެޑިއ ލ  އޮތ 

 ތާރީޚެއ  ދަނ ނަވާނެ ކަމެއ  ނެތ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :   ޙަސަނ   ރަޝީދ   ޙ ސައިނ   .ރޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ  އެނ ޑ    ރިސޯސަސ   ެމރިނ   ފިޝަރީޒ ،  އޮފ   މިނިސ ޓަރ
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ިމ    ،ކ ރ މަށ  އޮތީ  ތ ދީ ފަނ ޑ ނ  މި މަސައ ކަސަޢޫ  މިހާރ   ެވސ  ހަމަ ތަކ ރާރ ކޮށ  ދަނ ނަވަނ .އަޅ ަގނޑ  އަނެއ ކާ

 މ ލަކ ގައި  އާއި މ.އާއި ައދި ތިނަދޫދެނ ނެވީ ކޫއ ޑޫ މި ؛ތައ  ގާއިމ ކ ރ މ ެގ. އެހެނ ީވމާ، މި ފެސިލިޓީދެނ ނެވީ ތާވަލ ކޮށ ފަ

ށ  ދީ ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  ފަނ ޑ ެގ އެހީަގއި ލިބޭ ފަިއސާއިނ . ެއހެނ ވީމާ، އެ ފައިސާ ހޯދ މައަޅާ ކޯލ ޑ  ސ ޓޯރޭޖ  އަޅަނީ ސަޢޫ

 ؛ ހިނ ގ މަށ  ބޭނ ނ ާވ ހ ރިހާ ޑޮކިއ މަނ ޓ ތަކެއ ނ ެއއީ ބިޑިނ ގ ޑޮކިއ މަނ ޓާިއ އަދި ެއކަ؛ ޓަކައި ބޭނ ނ ާވ ޑޮކިއ މަނ ޓ ސ  

. ދެނ  އެ ހ ށަހެޅީމާ، ދީ ޑިވެލޮޕ މަނ ޓ  ފަނ ޑަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ވަނީ ހ ށަހަޅާފަޕ ލޭނ ތަކާއި ހ ރިހާ އެއ ޗެއ  ސަޢޫ

އޮ ނޯ  ބޭފ ޅ ނ   ބީލަނ އެ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ެއކަމަށ   ދިނީމާ،  އެކަމަށ   ދެ  ބ ޖެކ ޝަނ   މީެގ  އެހެނ ވީާމ،  ކ ރެވޭނީ. 

ދީ ފަނ ޑަށ  މި ދެނ ނެވި ހ ރިހާ ޑޮކިއ މަނ ޓެއ  އަލ ނ  އިޞ ލާހ ކޮށ ފައި،  ކ ރިނ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ސަޢޫ  އެއ ހާ ދ ވަސ ހަފ ތާ

އެ ބޭފ ޅ ނ  ބޭނ ނ ވި ޮގތަކަށ  އިޞ ލާޙ ކޮށ  ހ ށަހަޅާފައިީވ. އެހެނ ވީމާ، އެ ހ ށަހެޅ މަށ  ރިޢާޔަތ ކޮށ  އެ ބޭފ ޅ ނ  ނޯ 

  .. ކ ރެވެނީ.ނ އޮބ ޖެކ ޝަނ  ދިނީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އިޢ ލާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

އ މީ ދ ވަހ ެގ  ޤަ ޔާެގ  އ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . އަޅ ަގނޑ  ީމެގ ދެ ރޭ ކ ރީަގިއ ސަޢ ދި؛ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި

ށ  ފ ނ ކޮށ ،  ދީ އެމ ބެސެޑަރ  ދެއ ވި ރިސެޕ ޝަނަކަށ  ދިޔ މ ެގ ނަސީބ  ލިބ ނ . ެއމ ބެސެޑަރ  ވަރަސަބަތ ަގއި ސަޢޫނާމ 

هللا ޢަބ ދ   ޮގތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވި. ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ވަރަށ  ދިގ ކޮށ  ެއކިެއކި ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކާ ގ ޅޭ

އ މ ތަކ ނ  ވެސ   ޤައެ ބޭރ ެގ   ؛ބޭރ ެގ ފަނޑ ތަކ ނ  ލިބެނީ  ، . އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  އެނިގވަޑައިަގނ ނަނ ވީ ޝަހީމ 

އެކ ަގއި ހިނ ާގނ ޖެހޭ، އަދި ހިނ ަގނ  އެދޭ އެތައ  މަޝ ރޫޢެއ  އެބަ ހ ރޭ. އެހެނ ވީމާ، ހ ރިހާ ކަެމއ     ދިވެހި ސަރ ކާރާ

ޕ ރޮޖެކ ޓ ތަކ ެގ ކަނ ތައ  ވެސ  އަޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނ  ތަނ ަގއި ފަސޭހަވެެގނ ދޭ.    ެގނ ދެވ ނީމާ  އެއ  ހަމައެއ ަގއި ކ ރިއަށ 

 . ބަރ ނ މެ އިއ ޒަތ ތެރި  ކަނޑިތީމ  ދާއިރާެގ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޢަބ ދ ލ ޙަކީމ  ޝަހީމ  هللاޢަބ ދ   މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ނޑިތީމ ކަ

ތ ނ ެގ ާގތަށ  ޮގސ ،  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މަސ ވެރިނ ެގ ކަނ ބޮޑ ވ ނ  ނ ހަނ  އޮތ އިރ ، އެމ .ޑީ.ޕީައކީ ރައ ޔި

މަސ ވެރިނ ެގ މި ކަނ ބޮޑ ވ ނ  ހައ ލ ނ ެވެގނ  މި އ ޅެނީ އެމ .ޑީ.ޕީެގ   ޔާސަތ  ކަނޑަައޅާ ޕާޓީއަކަށ  ވީހިނދ ަގއި، މިއަދ ސި

ވަނަ   2018  ،އަޅ ަގނޑ ެގ ދެވަނަ ސ ވާލަކީ؟ ކަމަށ  މިނިސ ޓަރ  ަގބޫލ ފ ޅ ކ ރައ ވަނ ތޯ  މެނިފެސ ޓޯ ތަނ ފީޒ ނ ކ ރެވޭތީ 

އިނ ތިޚާބަށ   ރިޔާސީ  މެނިފެސ ޓޯ  ނ މ .ޑީ.ޕީއެ  އަހަރ   ނެގ ނ   އެމިނިސ ޓަރ  ؛ކަރ ދާހަށ   ފެސ ޓޯ މެނި   

 އ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ޝ ކ ރި ؟ ަގބޫލ ފ ޅ ކ ރައ ވަނ ތޯ
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :   ޙަސަނ   ރަޝީދ   ޙ ސައިނ   .ރޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ  އެނ ޑ    ރިސޯސަސ   ެމރިނ   ފިޝަރީޒ ،  އޮފ   މިނިސ ޓަރ

ނ   ީގތެރޭަގއި ައޅ ނޑަށ  ޔަ ޭއެގ  .މެނިފެސ ޓޯތަކެއ  ހ ރިހާ ބަލައިެގނ ފައިވާ  ސަރ ކާރ ނ  ދިވެހި  ބޫލ ކ ރަނ އަޅ ަގނޑ  ަގ

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ     ،ދަނ ވާނަނ އަޅ ަގނޑ   ދެނ   . ޕީެގ މެނިފެސ ޓޯކަނ .ޑީ.އެމ   ،އައިޓަމަކަށ  ހިމެނެނީމ ހިނ މ    އެނ މެ

ދެނ ނެވީ ފައިސާ ހަމަނ ޖެއ ސިެގނ    ވެސ  މި ހިމެނޭ ހަމަ ވަރަށ  މ ހިނ މ  ކަނ ތައ ތަކަށ   އިދެނ ނެވި މެނިފެސ ޓޯަގ މި

 ބަރ ނ  ނ މެއ ޒަތ ތެރި  އި ލިބިެގނ  ފައިސާ ކަމަށ   އެކަނ  ބޭނ ނ ވަނީ ދެކެނ  އަޅ ަގނޑ މެނ .  ހ ރި ނ ކ ރެވިފައި އެބަތަނ ފީޒ 

 . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ދ ވަހަކަށ  ހަމަޖެހޭނެ އިކޮށ  ނ ކ ރައ ވަ ތަކ ރާރ  ސ ވާލ ތައ  ކ ރައ ވާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 އިހަވަނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . . ޒީރ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ވަ 

 

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

ރައީސ . ިއއ ޒަތ ތެރި  ސާފ ކޮށ   ޝ ކ ރިއ ޔާ  އިއ ޒަތ ތެރި  ނ   ލަ ައޅ ަގނޑ   އަރިހ ނ ބޭނ ނ ވަނީ  ރާއ ޖޭެގ   ،ވަޒީރ  

ދ ަވސ ކޮޅ   ރިމަސ ވެ ރަނަގޅ   އެ  އިއ ތ ރ ގަ ކަނ   މަސ ވެރިނ ރޭމަސ ަގނެޭވނެ  ނެތީމާ   ތަކ ލީފ   ވަރަށ   ނ ޖ މެނ ޓެއ  

ވ މ ެގ  އ  ކ ރެއިމ  ާގ އ މަސ  ކަލެކ ޝަނ  ފެސިލިޓީއެ  އިރާއ ޖޭެގ އެނ މެ އ ތ ރ ަގހެނ ވީމާ،  އެ . ކ ރަނީބޮޑ ކޮށ  މަސައ ކަތ  

ދެއ  އ ރިޔާސީ ވަ  ޚާއ ޞަކޮށ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ؟ ވެދާނެތޯކިހާތާކ  އެކަނ   ؟ ނީވައ ެގނ ގ ޅ    ކިހިނެއ ތޯވިސ ނ ނ   

 ދާ ރިއަށ  ކ އެކަމ ެގ މަސައ ކަތ ތައ  މިހާރ   މަށ .މަސ  ކަލެކ ޝަނ  ފެސިލިޓީއެއ  ގާއިމ ކ ރ ވެސ     ަގއި އިހަވަނ ދޫއޮނ ނާނެ

 ޒ ޑ  ތެޔޮ ޮއޑިފަހަރަށ  ދޫކ ރާިއރ  ސަބ ސިޑައި އިތ ރ ނ  ތި ބޭފ ޅ ނ   ޭއގެ ؟ ދެވިދާނެތޯަގިއ ދަނ ނަވާއ  ސީލީ ޮގތެ ޮގތެއ  ތަފ 

އަޅާ    ސާޅީސ  ފީފާ  ފީފާ،ތ ަގއި ތިރީސ   ޙަޤީޤަ ؟ޮގތަކަށ  ބަލާފައި ެގނ ގ ޅޭ ކޮނ ޓ ރޯލެއ ތޯކޮނ   އީނ ގ ޅޭ ކޮނ ޓ ރޯލ  މިެގ

 ،ނ ނަށ ނ  އެ ބޭފ ޅ ވަރަށ  އ ނދަޫގ ދެ  ދިނީމާ  ފީފާ ަމއ ޗަށ  ފަސ  ދ ވާލެއ ެގ  ،ދިނީމާ ތެޔޮ  ފީފާ  ފަސ އި  އޮޑިފަހަރ ގަ 

 ވަޒީރ .   ނ  އިއ ޒަތ ތެރިއ ވ ނ  އެދެދެކަނ ކަނ  ސާފ ކޮށ ލަ އެ  ހެނ ވީމާ،އެ ނ .ތެޔޮ ހޯދަނ  އ ޅެ މަސ ވެރިނ ނަށ  އެ
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :   ޙަސަނ   ރަޝީދ   ޙ ސައިނ   .ރޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ  އެނ ޑ    ރިސޯސަސ   ެމރިނ   ފިޝަރީޒ ،  އޮފ   މިނިސ ޓަރ

ރާއ ޖޭެގ    .ދަނ ނަވަނ   ގައިޖަވާބ   ވި ސ ވާލ ެގއ މެނ ބަރ  ކ ރެ  ިއއ ޒަތ ތެރިދާއިރާެގ    އިހަވަނ ދޫ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

މަސ ަގތ މ ެގ އ ތ ރ ަގއި  އިހަ ހަމަޖެއ ސ މަށ  އިނ ތިޒާމ ތައ   އެނ މެ  ފެސިލިޓީޒެއ   މަސ   އިނ ދޫގަ ވަޓަކައި  ަގނެވޭނެ 

ބަޖެޓ ަގ ައނ ނަެގ  ސަރ ކާރ  އިމ ކ ރ މަށ   ާގ ބަޖެޓ   އިއަހަރ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އިރ  ހ ށަހެޅި  ނ ސަށ ފިނޭ  ހިމެނ މަށ  

ރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  އ ޔާ އިބަޖެޓ  ލިބިއ ޖެ  .ކީނ  އ ޅޭ ެއއ ޗަ ވަގ ތ  ދަނ ނަ ވަ ެއއީ ެއކަމ ަގއި މި  ، އެހެނ ވީމާ. ވާނެހިމަނާފައި

އަހަރ  ފެސިލިޓީ  އަނ ނަ  އަ   މ ެގގާއިމ ކ ރ އެއ   މަސ ަގތ މ ެގ  ހަކަތަ ދެނ ނ .  ކ ރާނަ  ޅ ަގނޑ މެނ މަސައ ކަތ    ފަހި 

ެގނ ގ ޅޭ ސަބަބ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ައޅ ަގނޑަށ    އޭަގއި ެއޮގތަށ  .ެގނ ގ ޅޭ ކޮނ ޓ ރޯލ ތަކެއ  ދޭއިރ ަގއިއިއަޅަ ތެޔޮ ނ މ ޕ ރޮގ ރާ

ޓަކައި ހ ރި ކޮނ ޓ ރޯލ ތަކެއ    ކ ރެވިދާނޭތީ ެއއަށ އެބިއ ސ    ޑައިޒ ކޮށ  ކ ރެވޭ ކަެމއ  ވީމާޮގތ ނ  އެއީ ސަބ ސި  ނޭގއެ

އެކަމަކ   ކަމަށ  ހ ނ ނަ ސަބަބަކަރަފ ޢާތަ  ކޮނ ޓ ރޯލ ތަކެއ  މިވެނި ސ ޕެސިފިކ ކޮށ .  މިވެނި  ހ ރީ   ކަމަށ   ށ ކޮށ ފައި 

 އ ޔާ. ޝ ކ ރި ނަނ .އަރ ވަފާ އަޅ ަގނޑ  ލޫމާތ ޢ މަ އެ މެނ ބަރަށ  . އިއ ޒަތ ތެރިދަތި ދަނ ނަވަނ  އަޅ ަގނޑަށ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .އިބ ރާހީމ  ޤާސިމ  މެނ ބަރ ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ މާމިިގލީޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : އިބ ރާހީމ  ޤާސިމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މާމިިގލި

ފެށިެގނ  އަދި މިއަދާ   އިނ   2008ދާނ ނަާވލަނ  ބޭނ ނ ވަނީ ފ ރަތަމަ    އަޅ ަގނޑ  އާދެ! ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .

ދ  ފ އ ދިފައިތޯ  އ އޮތ  ވަ   ވެފައި ބެހޭ ޮގތ ނ    މަސ ވެރިކަމާއެއ ވެސ  ސަރ ކާރަކ ނ  އެ ބޭފ ޅ ނ   އިއަ ހަމައަށ  ވެސ 

އެއެ  . ސ ވާލ  އެ؟ ހ ރީ ައޅ ަގނޑަށ   ނ ވެދާނެ.  ހިމެނޭ އިޖަވާބ ގަ  ށ ސ ވާލަ މިއަދ ގެ  ިމއީނޭގ  އީ  ެވސ   ކަމަކަށ    

. ނީފެނ ނަ  ށ އަޅ ަގނޑަތަނެއ  ނޫނ     ކޮނ މެހެނ  އެހެނެއ  ދާ  ؛ދައ ކަވާތީކަފ ޅ ވެސ  ވާހަ އެހެނ  ބޭފ ޅ ނ އެހެނ ނަމަވެސ ،  

ަވޒީރ    ފ ރ ޞަތ  އެބަ ދެއ ވާ  ،ވަޒީރ  ައއ ސަވާ ޞަތ ަގޅަށ  ފ ރ ނވަރަށ  ރަ  ،ރައީސ އިއ ޒަތ ތެރި   ވެސ އެހެނ ނަމަ

 މިއަދާ ނެއ ސަރ ކާރަކ ނ  އެއ ެވސ . އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ ހަމަ  ދެއ ވާ ޖަވާބ  އެބަ ޖަވާބ ދެއ ވަނ . އަދި ަވޒީރ  ެވސ 

 ނ ،ކާރ މިއަދ ެގ ސަރ    ނޭގ.ނ ނަށ  އެބަ އެއަޅ ަގނޑ މެ ކަނ ތައ ތައ  ރިހ   ކ ރެވިފައި ޮގތ ނ  ބެހޭ  މަސ ވެރިކަމާ ހަމައަށ 
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ވެސ     ރީ ހަދަނ ޭގދޮށ  ފެކ ޓަނީ  ވަ  ނ  މިމިައދ ެގ ސަރ ކާރ   ،އަޅ ަގނޑ  ދެނ ނެވީ  ޔާއ  ނިނ މައިފި  99% އަޅ ަގނޑ   

ފާސ ކޮާގ ހ އ ނޫނ   އެ  ދަށ ،  ދެއ ވާފަ.  ެވސ   ކ ރެވޭ.  މި ވެސ  ކަމެއ  ހ ރިހާ  އެބަ   ނ  ވަރަކ ބ ނ ލި ފައިސާހާރ  

ދ ތައ   އ ވީ ވަ   ނ ސަރ ކާރ   ކ ރަނީ. އެހެނ ވީމާ، މިދިޔައަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ   ކަމަށ  ކ ރެވޭނެ ކަނ ތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ 

 ެއއ   ،ވިދާޅ ވި   އަދި ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ؟ ހ ރީ ފ ދިފައިތޯއޭވެސ    ސަރ ކާރ ތަކ ނ   ކ ރީ  އޭެގ  ؟އޭހ ރީ ފ ދިފައިތޯ  ވެސ 

މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ނ    ،މިއަދ  އޮތ  ކަމެއ  ނޫނޭ ތާ. ެއހެނ ވީމާ،މިހާރ  މިޮގތަށ  މިކަނ  އަނ ނަ  ވެއ ޖޭ ހާސ  އަހަރ 

. ކަމެއ  އޮތ   އ ސަ ސާބަށ  އައި ހިއިހ މާލ ވަމ ނ  މިހާ  ކ ނ  ވެސ  ކޮނ މެ ސަރ ކާރަ  ހަމަ  .ހަމައެކަނި އޮތ  ކަމެއ  ނޫނޭ ެއއީކީ

 ދާނ  ދިމާއަށ   ޕ ރައިަވޓައިޒޭޝަނާ މަސައ ކަތ ތަކެއ  ިގނަ  ވަރަށ  އިސަރ ކާރ ގަ  ނ ެގއ މޫމަ ރައީސ  އިކ ރީގަ ެގ    2008

ެއއ ވެސ ފަހ ނ   ޭއެގ  .ކ ރެއ ވި ތ މަސައ ކަ  އެހެނ  އެ   .ނެތ   ެއއ ކ ރެވިފަ  ކެއ  މަސައ ކަތ ތަ   ކ ނ ނެއ  އެ ސަރ ކާރަ  އަިއ 

 މައ ސަލައަކީ. ެއއީ  .ކަމަށ  ވާތީ ލިބެނީ ވަރަށ  ބޮޑ  ެގއ ލ ނ މ ނ  ބިލަމަހ ެގ މަސ ވެރިކަކަޅ  ؛މަސ ވެރިކަމ ނ  ،ވަނީ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ޝ ކ ރިއ ޔާ. ިއއ ޒަތ ތެރި ވަޒީރ .

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :   ޙަސަނ   ރަޝީދ   ޙ ސައިނ   .ރޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ  އެނ ޑ    ރިސޯސަސ   ެމރިނ   ފިޝަރީޒ ،  އޮފ   މިނިސ ޓަރ

 ަގއި ައޅ ަގނޑ ސ ވާލ   ކ ރެއ ވި  މެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި   ދާިއރާެގ މާމިިގލި ދެނ  ،ދެނ ނެވީ  މި ؛ޮގތ ނ  ބެހޭ މަސ ވެރިކަމާ

 ތައ ތިދަ ފ އ ދ މ ގައި ދ ތައ އ  ވަ  ނ ނަވާަގވެވަޑައި ބޭފ ޅ ނ  އެ ދެނ ނެވީ  މި ވެސ   ސަރ ކާރަކަށ  ހ ރިހާ ،ނީދަނ ނަވާ

ވަ ނ ާވކަނ އިފ އ ދިފަ އަދި ހ ރިކަނ  ފާހަަގކ ރަމޭ  ޮގތަށ .ދ ވެ އ އަޅ ަގނޑ މެނ   ހަމަ ޭއެގ  ވަޑަިއެގނ ފަިއާވ  ތެރޭަގއި 

 ނ ވާކަނ ތަނ ފީޒ ވެފައި  އިކަހަލަ ޕޮލިސީތައ  ޭއެގ މާނަިއަގއެ  ޔަސ  ނ ބެޔަސ ފާހަަގކ ރަނ ޖެހޭ ބެއަޅ ަގނޑ މެނ  ވަރަށ   

އި ސަރ ކާރަ  ،އެހެނ ވީމާ  .ނޭގތޯވެސ   މި ކަށ ހ ރިހާ  ފ އ ދ މ ަގއ ވަ  ދެނ ނެވީވެސ   ވަ   އި ދ   ބެހޭ  ދ  އ މަސ ވެރިކަމާ 

 ތަނ ފީޒ ވެފައި  އެކަނ  އަކ ރަނ  އަކ ރ ނ  އޮތ  އިޕޮލިސީަގ ނޫނީ ފޮތ ގައި . އަދި ހަމަކ ރިމަތިވި  ދަތިތައ  އިދ މ ަގފ އ 

 . ޝ ކ ރިއ ޔާ. ފާހަަގކ ރަނ  ަގނޑ އަޅ  ނެތ ކަނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ފ ލިދޫ.
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 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ރަޝީދ  ފަޟ ލ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ފެލިދޫ

 އަޅ ަގނޑ   ވާހަކަ އ ޅޭނ ދޭ ކ ނ ފ ނ ޏަކަށ  ޑ ބާއީ ެގނެސ ދެއ ވި  ބޭފ ޅާ  ތި މާނިޔާފ ށި ؛މިނިސ ޓަރ  ތެރިއިއ ޒަތ 

 ؟ޙަޤީޤަތެއ ތޯ . މިއީނ ހައިފިއަޑ އަ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . މާވަށ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ޝ ކ ރިއ ޔާ  

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ސަޢީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

  ަގނ ނަނ  މަސ  ދެނ މެ،  ސ ވާލަކީ ފ ރަތަމައ  އެބަ އޮތ .  ސ ާވލެ ތިނ  އަޅ ަގނޑ ެގޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

އަޅ ަގނޑ ެގ   .ޝަރީފ  މެނ ބަރ  ތެރިތ އިއ ޒަ ެގއައ ޑޫ  ވިދާޅ ވޭ .ށ  އެބަ ބ ނޭވާހަކައަ ދިނ  ހ އ ދަ ބޯޓ ފަހަރަށ  ބޭރ ެގ

ކަނ ނެލީެގ ފ ލޯ ބޮޑ   ،ދެވަނަ ސ ވާލަކީ   ؟ކ ރަނީ ކިހިނެއ ތޯބޯޓ ފަހަރ  ވަކި  އަޅާަގނ ނަ ބޯޓ ފަހަރާއި ދާމަސ   ،ސ ވާލަކީ 

ދ  ތިޔަ މިނިސ ޓ ރީނ  ކިތައ   އ މަސ ވެރިކަމ ެގ ވަ   ،ނ ވަނަ ސ ވާލަކީތި؟ ނ ތޯެގނޭޅިެގނ  އ ޅެނީ ކީއ ވެޑަކަނ   ޕ ރައިޒ 

 ؟ ތޯނ ޕަސެނ ޓ  ފ އ ދައިފި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :   ޙަސަނ   ރަޝީދ   ޙ ސައިނ   .ރޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ  އެނ ޑ    ރިސޯސަސ   ެމރިނ   ފިޝަރީޒ ،  އޮފ   މިނިސ ޓަރ

ށ   ބޯޓ ފަހަރަ  ބޭރ ެގ ަގތ މަށ މަސ   ،ެއއީަގއި އޮތ  ކަމެއ   މެނިފެސ ޓޯ ެގސަރ ކާރ  މި  ައދި އެމ .ޑީ.ޕީެގ މެނިފެސ ޓޯަގއި

އަޅ   .ނ ދޭހ އ ދަ ވަނ ަމށ  ސަރަޙައ ދަށ  ރާއ ޖޭެގ ވަ   އޮތީ  އެ  ަގނޑ މެނ އިރާދަކ ރެއ ިވއ ޔާ  ފ އ ދާފައ އެ  މިހާރ    .ދ  

ބޯޓ ފަހަރަކީ    ވަނ ނައެޮގތަށ    ،ދެނ  އޮެގތަށ  އެ ވަނ ނަ ބޯޓ ފަހަރަކީ  .ެގ ބޯޓ ފަހަރަށ  ވަދެވޭނެރ މަސ ަގތ މަށ  ބޭ  އިނ ރާއ ޖެ

އ ދަށ  ވަދެ  ޙަ ރާއ ޖޭެގ ސަރަތައ  ހަމަޖެހިފައި ހ އ ޓާ  އިނ ތިޒާމ   ބޯޓ ފަހަރ ަގއި ދާއެޅ މ ގެ   އެ  . ބޯޓ ފަހަރެއ  ނޫނ   އަޅާދާ

 ޒ  ކަނޑައެޅ ނ ... ޕ ރައި ފ ލޯ ކަނ ނެލީެގބޮޑ  ދެނ . ނ ދެވޭނެއ ދަެއއ ހ   ށ އެކަނ  ކ ރ މަކަ ،ބ ނީ މި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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 ؛ަގއިެއކީ  ިގއަރާ ދާއެޅ މ ެގ އ ދަކަށ  ޙަސަރަ ކަނޑ ެގ ދިވެހިރާއ ޖޭެގއެކަނ  ސާފ ކޮށ ލަދިނ ނ  އެދެނ .   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ވަޒީރ  

ބޯޓެއ  ރާއ ޖޭެގ  އަޅާ  ދާ. އެހެނ ވީމާ،  ކަމެއ   މަނާ ޮގތ ނ  ާގނޫނީ ވަނ މަކީ އިއެކީަގ  އާލާތާ ،ސާމާނާއި  ،އިކ އިޕ މަނ ޓާއި

ނ ވަދެވޭނެޙަސަރަ ސަރަ  .އ ދަކަށ   ވަދެޭވނީޙަރާއ ޖޭެގ  ބޯ  ،އ ދަށ   އެ   އިއ ޒަތ ތެރިއެީއ    .ޓ މަސ ަގނ ނަ   ވަޒީރ  

 ކަމަކީ. ިއއ ޒަތ ތެރި ވަޒީރ .   ސާފ ކޮށ ދެއ ވާ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :   ޙަސަނ   ރަޝީދ   ޙ ސައިނ   .ރޑ  ެއގ ރިކަލ ޗަރ  އެނ ޑ    ރިސޯސަސ   ެމރިނ   ފިޝަރީޒ ،  އޮފ   މިނިސ ޓަރ

ކ ރާ  މަސ ވެރިނ  ތަމ ސީލ ބާނާ  ކަނ ނެލި  ބޮޑ    ަގނޑ މެނ ައޅ   ؟ކީއ ެވެގނ ތޯ ކަނޑަނޭޅެނީ ޕ ރައިޒ  ފ ލޯ ކަނ ނެލީެގޑ ބޮ

ހިމެނޭ  ނ ކަބޮޑ   ؛ަގނ ނައަދި    އާއިއ ޔާޢިޖަމ  ކ ނ ފ ނިތައ   ަގނ ނަ  ޮގސ   ވާހަކައެއ ކޮށ    ޢިއ ޔާއާޖަމ ނެލި  ދައ ކަމ ނ  

ނ   ފަރާތ  އެ ދެ  .ބޭފ ޅ ނ  ހ ށަހަޅ އ ވާ އަގ ތަކެއ  ެގނ ނާށޭ ފަރާތަށ  ތި ދެ  ،ފަހ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ދެނ ނެވީމެ  އެނ 

އިނޭގތޯހ ށަހެޅ އ ވީ ައެގއ   ދެ  ތަފާތ   ވަރަށ   ޕ ރައި  ،  އެހެނ ވީމާ،  ޓަކައި ކަނޑައެޅ މަށ    ޒެއ ފ ލޯ  ފަހ ނ  .  ޭއެގ 

މީެގ    އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ ކޮށ ެގނ   ޓީ މަޝ ވަރާޕާ ދެ  ތި  ،ަގއި ހ ބޭފ ޅ ނ  އަރި އެ  ވެއ ޖެ  އިދަނ ނަވާފަަގނޑ މެނ   އަޅ 

 ށ މިހާތަނަ.  ދިޔައީ  މި އިނ ހިނަގ ކަެމއ  ކަހަލަ  އެ ފަހ ނ ޭއެގދެއ ވ ނ  އެދެމޭ.  ނެސ ދެމެދ  އަެގއ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ެގ

ކ ރާ ދޯނިތައ  ތަމ ސީލ ބާނާ  މަސ   އ ކާއެކަމަކ  މިހާރ  އަނެ  . ނ ކ ރެވ ނ ފާހަގައެއ  ކަމަކަށ  އޮތ   މައ ސަލައެއ  މަސ ަގތ މ ެގ

އަޅ ަގނޑ   ނ  ވެސ   ރިދެނ  ކ   ކަނޑައެޅ މ ެގ ކަނ ތަކ ަގއި.ޕ ރައިޒ ފ ލޯ    މަޝ ވަރާކ ރޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނާ  އިނ ޢިއ ޔާޖަމ 

ހިސާބެއ  އަދި   ޑ ނ ަގކަނ  އަޅ ޓ ހ ރީ ކިތައ  ޕަސެނ އި  ފ އ ދިފަ  އ ދ ތައ ވަ   ށ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މިނިސ ޓ ރީއަ  ،ނ ދެނ ނެވި

އަޅ ަގނޑ    .ކަނ ތައ  ކ ރަނ  އެ   އިލާަގޙަށަހެޅ މ ެގ މަރ ހ   ރިޕޯޓ    ގައިހ އޮތ  މަޖިލީ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ނ ހަދަމޭ.

 ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.  ވަރަށ  ނ .ކ ރާނައ ިވއ ޔާ ެއކަނ  އިރާދަކ ރެ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ނިޒާމީ މައ ސަލަެއއ .  ،ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ. ާމވަށ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި ެމނ ބަރ 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ސަޢީދ  މ ޙައ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މާވަށ 

 ؟ޅާ ބޯޓ  ަވކިކ ރަނީ ކިހިނެއ ތޯއަދާ އިަގނ ނަ ބޯޓ ފަހަރާމަސ  ،އަޅ ަގނޑ ެގ ސ ވާލަކީ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ަގނ ނަ ބޯޓެއ ަގއި މަސ   .ބަލާފައޭ ސާމާނަށ  އިތާލާއާ ހ ރި އޭަގއި ކ ރަނީކިވަ ،ފިސާފ ކޮށ ދެއ ަވއިއިއ ޒަތ ތެރި ަވޒީރ   

ނ ހ ރޭއަދާ ސާމާނެއ   ދާ  .ޅާ  ސާމާނާއަައދި  އާ   އި ޅާ  ބޯޓެއ   ލާޭއެގ  ނ ވަތަ  ސ ޓެޓިސ ޓިކ ސ   ވައިޓަލ   ބޯޓެއ ެގ  ތަކީ 

މި ހޯދާއިރ ަގއި  ކ ލިއަރެނ ސ   ހ ރިށ   ވަޒީރަ  ިއއ ޒަތ ތެރިކީ  ސާމާނަ  އެތެރެއަށ   އަދި  ބޭފ ޅ ވެސ   ވެހާ  ސ  ނ ނަށ  

ސާފ ކޮށ  އޮނ ނަ  . އެއީ ވަރަށ   ހ ށަހަޅަނ ޖެހޭ ސާމާނ   ށ ރެނ ސ  ޑިޕާޓ މަނ ޓަޑ  ކ ލިއަވަރައއ ޓ    ،އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެ

 ، އެހެނ ނަމަވެސ   .ެއކަނ  އޮތ  ޮގތ   . ފެށ ނީއ ސ ރެއެއީ ކ ރާ ސިޔާސަތެއ  ނޫނ  ތަނ ފީޒ   ،އިމ ކ ރާގާ މިއަދަކ     .ކަމެއ 

އަހަރާ   ވަނަ  2008ެގނ   ށިއަހަރ ނ  ފެ  2006ނ ެގ ޓ ރޭޑ  މިނިސ ޓަރ  ކަމ ަގއި  ޔާމީ  ސ ރައީ   ،އިަގނ ނަވާނެނިގވަޑަ އެ

ކަނ ކަނ   އެ  ؛ފަހ ނ ކަނ ކަނ  އޭެގ އަދި އެ  .ދެވިފަހ އ ދަ  ަގތ ަމށ  ފަނ ސާހަކަށ  ބޯޓ ފަހަރަށ  އޮތ ސ ހަމައަށ  ރާއ ޖޭަގއި މަ

ރަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ   ައޅ ަގނޑ  މިނިސ ޓަ  .ކ ރެވިފަލ ޠިޭއެގ ފަހ ނ  ަވނީ ބާ  ،އަހަރ ަގއި ޭއެގ ފަހ ނ  ވަނީ  ވަނަ  2008

 އި މަސ ވެރިކަމ ަގ  އަދި  ިއ،ދެއ ވަމަޖިލީހަށ  ވަރަށ  ފ ރިހަމައަށ  ޖަވާބ   އިއ ޒަތ ތެރި މަނިކ ފާނ  މި ؛ނ ދަނ ނަވަޝ ކ ރ 

ަވޒީރ     ިއއ ޒަތ ތެރިއ ނދަޫގ ދ ވަސ ތަކެއ ަގިއ    ،އ ދާސ ތައ   ، ނ ތައ މަސ ވެރިނ ެގ ކެކ ޅ   ،މަސ ވެރިނ ެގ އިހ ސާސ ތައ 

 ވަނ .  ދަނ ނަ ޖަާވބ ފ ޅ ތަކަށ  އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރ  ތިޔަ ދެއ ވި ށ މީ މަޖިލީހަ

 

 ކ އ ލި މައ ސަލަ 

 

 އ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެ

 އިއ ޒަތ ތެރި އެ މައ ސަލަ ކ އ ލި  ެގމެނ ބަރ އިއ ޒަތ ތެރި   ދާއިރާެގ ނައިފަރ  އަރ ވަނީތ ޞަފ ރ  މި މިހާރ  އަޅ ަގނޑ 

 . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ދެއ ވ މަށ ހ ށަހަޅައި މެނ ބަރ 

 

 ކަދެއ ކެވ ނ :ވާހަޝިޔާމ   ައޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ނައިފަރ 

ނ ކިރ މާއި މަސ   ބާނާ  މަސ ވެރިނ   ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ކޮނ ޓ ރޯލ ކ ރ މާއިަގނ ނަ  މަސ   ،ޝ ކ ރިއ ޔާ   ، މިނ ވަރ  

 އިލައި ސަރ ކާރަށ  ޮގވަ އ ލ ކޮށ ދިނ މަށ   ހަމިހާރަށ  މިކަނ     ނ  މިހާރ   ،ބަހާލަނ ޖެހޭތީ މަސ  އަގ  ނ ލިބި  މަސ ވެރިނ  ބާނާ

 ަގނ ނަ މަސ  ދ ވަސ ވަރ  ރަނަގޅ ވެފަިއާވ މި މަސ ވެރިކަނ  ރާއ ޖޭެގ ؛އީސ  . އިއ ޒަތ ތެރި ރަހ ށަހަޅާ ކ އ ލި މައ ސަލަ

 ކިރ ވަނ   މަސ ކޮޅ  ބާނާ މަސ ވެރިނ  ދ އ ަވިއެގނ  ކަނޑ މަތީ ައީވަގއި  ދަަގ މަސ ވެރިނ  ، ާއއިތީލިމިޓ ކޮށ ފަިއވާ މިނ ވަރ 

 ، ޖެހ މާއިބަހާލަނ    ނ ލިބި ައގ   %90 ހ ެގމަ  ބާނާ ދޯނިތަކ ނ  ބައެއ  ،ޖެހ މާއިމަޑ ކ ރަނ  ކިޔޫަގއި ދ ވަހަކ  އެތައ 
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 އި ޔާރެ ކިއ ަގއި  މަސ  ،ކިއ ާއއި  ތެޔޮ ،ކިއ އާއި   އައިސ  ،ތީއާއި ނ ލިބޭ ައއިސ  ައެގއ ަގއި ރަނަގޅ  މަސ ވެރިނ ނަށ 

 މަސ ވެރިނ   ލިމިޓ ކޮށ  އަގ  ަގނ ނަމަސ  ދޯނ ޏަކ ނ  ކޮނ މެ ،ހ ސ ވެފަިއވާތީާއއި ޮގތ  މަސ ވެރިނ   ތިބެތިބެ ދ ވާލ ެގ

 ދޯނީގެ   މަދ ވެ މިނ ވަރ  އާމ ދަނީެގ ލިބޭ  އިމަހެއ ަގ މަސ ެވރިނ ނަށ  ިގނަވ މ ނ  ދ ވަސ ތައ  މަޑ ކ ރަނ ޖެހޭ ކިއ ަގއި ތިނ 

 ، ނ ވ ާމއި ޮގތ  ކިރޭ ހަލާކ ވެ މަސ ކޮޅ  ޖެހ މ ނ މަޑ ކ ރަނ  ކިއ ަގއި  ދ ވަހ  ިގނަ އެހާ ،ދަތިވ މާއި ހަމަޖައ ސަނ  ޚަރަދ ތައ 

 ހަމަ  ސަރ ކާރަށ   ދިމާވާކަނ  މިހެނ  މިކަނ  ،ޖެހޭތީއާއިއ ޅެނ  ހާލ ގައި  މި މަސ ވެރިނ  އ ަގއި މޫސ މެ މަސ ވެރި ކޮނ މެ

 ރިޔާސީ  ،އާއި އިތ ރ ނ ވާތީ  ޕޭސިޓީކެ ރައ ކާކ ރެވޭނެމަސ   ، ނ ވާތީއާއި ތައ ޔާރ  މިކަމަށ  ވެސ   އެނޭގއިރ  ރަނަގޅަށ 

 ، ދ ތަކެއ ވެއ ވަ ބޮޑެތި ސަރ ކާރ ނ  މި މަސ ވެރިނ ނަށ  ކަމަށ  ދޭނެހޯދައި އަގ ހަމަ މަސ ވެރިނ ނަށ   އިނ ތިޚާބ ަގއި

 މަސ ވެރިނ ނަށ  ހިމެނޭ ޮގތ ގައި ދެއ ެގއ ވަ  އެއ  ބޮޑ  އެނ މެ މެނިފެސ ޓޯގައި ރިޔާސީ އެކ ލަވާލި  ައއ މަށ  ވެރިކަމަށ 

 ،އާއިކ ރަމ ނ ދާތީ މަސ ވެރިނ  ޝަކ ވާ ކަމ ެގނ ކ ރާ ކަމެއ  އެއ ވެސ  ސަރ ކާރ ނ  އ ދ މަށ ފ   ދ އ ވަ ދިނ މ ެގ  އަގ ހަމަ

 ޢަމަލ ކ ރަނ ވީ  އެކަމ ގައި ،އެޅ މަށާއި ޓ ތައ   ލާނ ޕ އިސ އަ ރީތަކާއި ފެކ ޓަމަސ  ށ ޭގދޮ ،ތަނ ތަނާއި ކ ރާޕ ރޮސެސ  މަސ 

  އެ  އަދި ނ ކ ރެވިޒ ތަނ ފީ ކަނ ކަނ   އެ ،ނަމަވެސ   އޮތ  ބަޔާނ ކޮށ ފައި  ލ ކޮށ ސީތަފ  ނޫނ ަގއި ާގ މަސ ވެރިނ ެގ ޮގތ 

  ކަމަކަށ   މާޔޫސ ވެފަިއވާ އިތ ރަށ  މަސ ވެރިނ  ނެތ މަކީ ސަރ ކާރ ަގއި  މި ނިޔަތެއ  ތެރިޞ އިޚ ލާ ކ ރ މ ެގ ކަނ ކަނ 

 މައ ސަލަތަކަށ  ހ ރި  ތ ގައިޢަނާސި  މަސ ވެރިކަމ ެގ މަސ ކިރ މާއި ވެސ   އިރ ފ ރޭ އަހަރ  ހަތަރ  ސަރ ކާރަށ  މި ،ާއއިވާތީ

 ؛ދޫކ ރާ މަސ ވެރިނ ނަށ  ،އިއާ ބިކަވަމ ނ ދާތި އިތ ރަށ  މަސ ެވރިނ ،  ނ ކިރ ވި މަސ   ބާނާ މަސ ވެރިނ  ނ ލިބި އ ލެއ ހަ

 ނިކ ނ ނަނ   މަސ ވެރިކަމަކަށ  ސަބަބ ނ  އެކަމ ެގ ވާތީލިމިޓ ކޮށ ފައި ވެސ  މިނ ވަރ  ތެލ ގެ  ވިއ ކާ މަސ ވެރިނ ނަށ 

 މަސ ވެރިނ   ހ ރިހާ  ނ ލިބ މަކީ މަނ ފާއެއ  މަސ ކޮޅ ނ  ބާނާ ހޮރ ަވއިެގނ އޮދާ ދ ވާލ  ރެޔާއި ،އިއާ ތީކ ރިމަތިވާ ތަކެއ ދަތި

 މަތ ތައ  ޚިދ  ދޭނ ޖެހޭ މަސ ވެރިނ ނަށ  ބޮޑ ވެ  ދަރަނި މިފ ކޯެގ ،ވާތީާއއި  ކަމ ގައި  މައ ސަލަ  ކަނ ބޮޑ ވާ ބޮޑަށ  އެނ މެ މިއަދ 

  މިނ ވަރަށ  ކަނ ބޮޑ ވާ ބޯޓ ފަހަރ  ވަނ ނަ އ ދަށ ޙަސަރަ ރާއ ޖޭެގ ދިމާކޮށ  މޫސ މާ ަމސ ވެރި ހަމަ ެއއާެއކ  ،ދެވެތީއާއި ނ 

އިރ   ކ ރަމ ނ ދާ މަސ ވެރިކަނ  ދާޖަހައިެގނ  އ ދ ނ ޙަސަރަ ެގޖޭރާއ   ފަހަރ ބޯޓ  ފަދަމި އަދި ،އިއާއިތ ރަމ ނ ދާތީ

ބޯޓ ތަކަށ   އ ެގ  އ މެޤަ ވަކި    . ވާހަކަ އިނ ޑިއާެގ އެއީ؛ ނ ސަރ ކާރ  ބޯޓ ތަކަށ  އ މެއ ެގޤަ ވަކި  އަދި ،އި އާނޭޅޭތީ ފިޔަވަޅ 

ސަބަބ ނ  ަމސ ވެރިނ  ޮގތ  ހ ސ ވެފައިވާތީ  މ ެގ  ޔ ދިކަނ ކަނ  ތަކ ރާރ ވަމ ނ  މި  ،އާއިައޅަނ  ފަސ ޖެހޭތީސަރ ކާރ ނ  ފިޔަވަޅ 

ލީހ ެގ ަގާވއިދ ެގ  ޖިއ ޔިތ ނ ެގ މަރަ  ، އިސަރ ކާރަށ  ޮގވާލަ  އ ލ ކޮށ ދިނ މަށ ހަ މަސ ވެރިނ ނަށ  ކ ރިމަތިާވ ދަތިތައ  ވަގ ތ ނ   

 އ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ޝ ކ ރި ށ ބޮޑަ ވަރަށ ނ .  ކ އ ލި މައ ސަލަ އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅަ ދަށ ނ  މި ވަނަ މާއ ދާެގ    170

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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މި   އަރިހ ނ   ޢާނ މ   އަމީނ   މިހާރ   އަޅ ަގނޑ   ެމނ ބަރ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ރަނަގބީލ    ،އެދެނީޝ ކ ރިއ ޔާ  ވޯޓ ެގ 

ަގވާއިދ ެގ  )ަވގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (    ދެއ ވ މަށ .އިޖައ ސަވަ  މަޖިލީހ ެގ  ނައިފަރ     170ރައ ޔިތ ނ ެގ  ދަށ ނ   މާއ ދާެގ  ވަނަ 

މެނ ބަރ    ިއއ ޒަތ ތެރި  މައ ސަލައަޙ ދާއިރާެގ  ކ އ ލި  ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ  ބަހ ސ  ؛މަދ  ޝިޔާމ    ކ ރެއ ވ މާމަޖިލީހ ަގއި 

 ދެއ ވ ނ  އެދެނ .  ގ ޅޭޮގތ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ފެނިވަޑައިަގނ ނަވާ ޮގތަކަށ  ވޯޓ 

 

 ]ވޯޓ ދެއ ވ ނ [

 

 ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ައޙ މަދ  ޝިޔާމ   ހ ށަހެޅ އ ވި މެނ ބަރ :

 

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

 35    ހާޒިރ ވެ ތިބި މެނ ބަރ ނ ެގ ައދަދ :

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

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

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

    29     ވޯޓ ަގއި ބަިއވެރިވި މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ : 

  15      ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ ވާ އަދަދ : 

 ފާސ         ވޯޓ ެގ ނަތީޖާ: 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ވަނަ މާއ ދާެގ ދަށ ނ  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޝިޔާމ    170ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ަގާވިއދ ެގ  

ލަ ޮގތ ނ  ނެގ ނ  ޯވޓ ެގ ނަތީޖާ. މަޖިލީހ ެގ ޖ މ   ގ ޅޭ   ކ ރެއ ވ މާމަޖިލީހ ަގއި ބަހ ސ    ،ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ ކ އ ލި ަމއ ސަލަ

 .މެނ ބަރ ނ   އިއ ޒަތ ތެރި  25  ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވީިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ .    35   ތިއ ބެވީހާޒިރ ވެ. 87؛ އަދަދަކީ

ވޯޓ ަގިއ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ .    އެއ ނ ދެއ ވާ  ޮގތަކަށ  ވޯޓ   އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ . ވަކި  4ނ ފެނ ނަ ކަމަށ  ވޯޓ ދެއ ވީ  
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ޯވޓ . ވީމާ، މި ކ އ ލި މައ ސަލަ    15ވަނީ  ފާސ ވ މަށ  ބޭނ ނ   ނ ބަރ ނ .ިއއ ޒަތ ތެރި މެ  29ލަ  މ ވަޑަިއެގނ ނެވީ ޖ ބައިވެރިވެ 

 އަރ ވަނީ ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ .ައޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  ކ ރ މަށ  ފާސ ވެއ ޖެ.ބަހ ސ 

 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ައޙ މަދ  ޝިޔާމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 މިކަމާ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އަޅ ަގނޑ  ވަރަށ  އ ފާކޮށ ފިނ  މި މައ ސަލަ މަޖިލީހ ެގ ތަޅ މ ނ  ފާސ ވީމާ

ކޮޅެއ  މި މައ ސަލަ ނަމަވެސ  ބޭފ ޅ ނ   އަޅ ަގނޑ  ހިތާމަކ ރަނ  މަދ  ؛ކޮށ ލ މަށ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ބެހޭ ޮގތ ނ  ބަހ ސ 

މިއަދ  މަސ ވެރިނ  ތިބި ހާލަތ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ؛ެއމ .ޑީ.ޕީ ސަރ ކާރ ެގ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ވީމަބަލައިނ ަގތ މަށ  ވޯޓ ދެއ  

ތަނަށ     މަސ ވެރިނ ެގ ވަޒީރ  މި  ،ނޭގ. ހެނދ ނ  ދަނ ފަޅީަގއި އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ފިރ ޝާނ އެ  އެނ މެނަށ  ވެސ  އެބަ

މަ ރަނަގޅ  މަސައ ކަތ ތަކެއ . އެހެނ ނަމަވެސ ، ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޒިރ ކ ރައ ވަިއެގނ  އެ ކ ރެއ ވި މަސައ ކަތ ތަކަކީ ހަހާ

ވަނަ އަހަރ  ވެސ  މަސ ެވރި ވ ޒާރާއިނ  ވަޑަިއަގނ ނަވާ   2019މި އަޑ ިއވ ނީ ހަމަ ެއއ  ވާހަކަތަކެއ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  

އިއ ޒަތ ތެރި ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ހ ރީ ހަމަ އެޮގތަށ     ވެސ  އެ  ވަޒީރ  ދެއ ކެވި ވާހަކަތައ  ައކ ރ ނ  ައކ ރަށ  މިއަދ 

ެއއ ސެވީ ނޫ  ،މެނ ބަރަކ    މެނިފެސ ޓޯ  ެވަވޑަިއެގނ ނެިވ    ނީމަސ ވެރިކަމ ެގ  ސަރ ކާރ ނ   މި  ޓަކައި  މަސ ވެރިނ ނަށ  

 ؟ސިލ ެވއ ޖެތޯހާދ  ކިހާ ިއނ ސައ ތަެއއ   އ ވެަވޑަިއެގނ ނެވި ވަ   ލިޙ ޞާރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ     ،ދ  އ ވަ

ިމއީ ކޮނ މެ ދ ވަހަކ  ވަޒީރަކަށ  އިނ ނަވާ ބޭފ ޅަކަށ  އެނިގަވޑަިއަގނ ނަވަނ ޖެހޭ އަދަދެއ  ނ ވަތަ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

އަނެއ ކާ އެމ .ޑީ.ޕީެގ    ،އަރަނީށ ނ ަގނ ނަވާ. އަޅ ަގނޑ  މި ހިތައިނ ސައ ތައެއ . އެހެނ ނަމަެވސ ، ަވޒީރަކަށ  އެނިގވަޑައި

  ،ނޭގ އެއ ޗަކީ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެ ؟ނ ަގނ ނަވަނީތޯ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ފެނިވަޑައި  ވީމާ  ރަކަށ މެނިފެސ ޓޯ ޖޭ.ޕީެގ ަވޒީ

ހ ރީ. ކޮނ މެ އަހަރަކ ،   އަހަރ  ކ ރިނ  ވެސ  ހ ރި މައ ސަލަތަކޭ މިއަދ  ވެސ  މި  3މަސ ވެރިނ ެގ ހ ރި މައ ސަލަތަކޭ މީެގ  

 .. ކޮނ މެ އަހަރަކ  ދެ ދަޅައަށ .

 

 ވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެ 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއ .  

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

 މާމިިގލި ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ާގސިމ  އިބ ރާހީމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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އެހެނ    ؛ވަޒީރެއ . ޖޭ.ޕީެގ  އިނޭގތޯ   ކަމަށ   ދައ ލަތ ެގ ަވޒީރ ނ  ތިއ ބަވާ  އާދެ! އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ައޅ ަގނޑ  ދެނަހ ރީ

ކިޔާ މީހަކ  ނޫނީ އެމ .ޑީ.ޕީެގ ވަޒީރެއ  ނޫނީ އަނެއ  ނަމެއ  ކިޔާ ަވޒީރެއ  ހ ނ ނަ ކަަމކަށ  އަޅ ަގނޑ  ނ ދަނ ނަނ . 

 . އަޅ ަގނޑ ..  އެހެނ ވީމާ، ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ދެނ މެ ޖޭޕީެގ ވަޒީރެކޭ ވިދާޅ ވީމާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ވިދާޅ ވިހެނ  އެ  މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  މެނ ބަރ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ތިބެނީ.   ،ޝ ކ ރިއ ޔާ  މި  ވަޒީރ ނ   ދައ ލަތ ެގ 

ވަރަށ  ބީރައ ޓެހި ކަމެއ . ޤާނޫނ އަސާސީ ބަޔާނ ކ ރާ ކަެމއ    އިއ ތިހާދަކީ ޤާނޫނ އަސާސީއާ ؛ޤާނޫނ އަސާސީެގ ބަޔާނ ކ ރަނީ

ވަނަ މާއ ދާެގ    115އ ލަތ ެގ ަވޒީރ ނ  މި ތިއ ބަވަނީ. ދެނ  ޤާނޫނ އަސާސީެގ  ދަނ ނަ ކަމެއ  ެވސ  ނޫނ . ދަ  ،ވެސ  ނޫނ 

ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި ދަށ ނ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާައށ  ލިބިދީފައިވާ ބާރ ެގ ދަށ ނ  ސަރ ކާރ  ހިނ ަގމ ނ ދަނީ.  

 މެނ ބަރ .

 

 :ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ައޙ މަދ  ޝިޔާމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  

ވަރަށ     ،! ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ވަރަށ  ރަނަގޅ  ވާހަކަފ ޅެއ . ޤާނޫނ އަސާސީ ދަނ ނަ ކަމެއ  ނޫނ އާދެ

ހ ރި ފިޝަރީޒ     ނ  ފޮނ އ ވާފައިޖޭޕި  ،ބީރައ ޓެހި ކަމެއ  ިއއ ތިހާދަކީ. އެހެނ ނަމަވެސ ، މިއަދ  ަގބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ

  ، ވ ރެ ބޮޑ  އިސ ކަމެއ    ކ ރ މަށ ތައ  ހިމާޔަތ ގ އ  ހަޅ ަގނޑަށ  ފެނ ނަނީ މަސ ވެރިނ ެގ  މިނިސ ޓަރެއ  މިއަދ  މި ހ ނ ނެވީ. އަ

ހިމާޔަތ  ކަނ ކަނ   ފަރާތ ެގ  އ ޅ އ ވާފޮނ ވި  ރަީއސ   ކ ރައ ވަނ   އިއ ޒަތ ތެރި  ެވސ     އިއެކީގަ ޔާ  ހިތާމަ ؛ތަނ . 

ނ ެވެގނ  ނ ެގ ހ ރި މައ ސަލަތައ  ހައ ލ ޙަޤީޤަތ ަގއި ދިެވހިރާއ ޖޭެގ މަސ ވެރި ؛ދަނ ނަވަނ ޖެހެނީ މިހެނ . މަސ ވެރިކަނ 

  ،ނޭގ ެއއ ޗަކީއަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެ ؛ހެދި ކަމަށ  ވެސ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  އ ޅެނީ ވެސ  ފަހަރ ަގއި ވެދާނެ މިކަމަކާ

ފަހަރ     2ކޮނ މެ އަހަރަކ  ހަމަ    .ނޭގއެ  މަސ ވެރިކަނ  ރަނަގޅ ވެއ ޖެ. މަސ ވެރިކަނ  ރަނަގޅ ވާކަނ  ސަރ ކާރަށ  އެބަ

ހަމަ އެއ ވެސ   ކަށ   ސ ވެރިކަނ  އެބަ ރަނަގޅ ޭވ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އެހެނ ނަމަވެސ ، މަސ ވެރިނ ެގ ހ ރި ަމއ ސަލަތަމަ

ިގނަ ޝަކ ވާތަކެއ  ނޫޅޭ އިއ ޒަތ ތެރި   މާ   ،ވަރަކަށ  ހައ ލެއ  ނާދޭ. ކެޕޭސިޓީ ބިލ ޑެއ  ނ ވޭ. މަސ ެވރިނ ެގ ކޮބައިތޯ

މަސ ކިރަނ   ؛ރިނ  ބާނާ މަސ ކޮޅ  ނ ކިރޭ މައ ސަލަ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ރައީސ . މަސ ވެރިނ ެގ މި ޮއނ ނަނީ މަސ ވެ

ތަކ ަގއި.  އ ދ ވަސ  އެބަވޭ ކި  4ދ ވަސ ،    3  ވަނ ޏާ  މިހާރ  ފެލިވަރ ަގިއ މިސާލަކަށ  ފެލިވަރ ަގއި ޖައ ސައިފި ކަމަށ 

. އ  ތެޔޮ ަގނ ނަނ  ކި.  އ މަސ ކިރާ ކި  ެއއީ ؛ވަގ ތ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އެއ ަގއި ޖައ ސަނ  އެބަޖެހޭ މަސ ވެރިނ  މިއ  ކި

ކި  ަގނ ނަނ   ސަރ ކާރ އ ކި  ތިނ .  އ އައިސ   އަނެއ ކާ   ،  ރައީސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ކިޔަނީ  ސަރ ކާރަށ   މި  މަސ ވެރިނ  
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އިހަވަނ ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ    އިއިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، މަސ ވެރިނ  ބޭނ ނ ވާ ވަރަށ  ތެލެއ  ނ ލިބޭ. ދެނ މެަގ

ލީޓަރ .   1500ލީޓަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .    1500 ވިދާޅ ވީ އެ ވާހަކަފ ޅ . މަސ ވެރިނ ނަށ  މިއަދ  މި ދޫކ ރަނީ  ވެސ  އެ

ކިހިނެއ ތޯ މަސ ވެރިނ     ލީޓަރ  ދޫކ ރީމާ  1500ލީޓަރ  ބޭނ ނ ވޭ މަސ ެވރިނ  މަހަށ  ނިކ ނ ނަނ . އެހެނ ނަމަވެސ ،    3500

ލިބޭ ތެޔޮކޮޅ  އެހާ އަގ ބޮޑ . ކަނ ނެލި  ؟ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ވެސ   ނީ   ނިކ ނ ނާށ ޮގތަށ  މަސ ވެރިނ  މަހަ  ބޭނ ނ ވާ

މަހ ެގ މަސ ވެރިނ ނަށ  މި ކަޅ ބިލަ ؛ވ ރެ މަތިނ . ަމސ ވެރިނ ނަށ  މި ލިބެނީ  ރ ފިޔާއަށ   19މަސ ވެރިނ ނަށ  މި ލިބެނީ  

އ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ެއކަމަކ  ސަބ ސިޑީ  ނ ޖެއ ސޭ އިއެހާ މަތިނ . މަސ ވެރިނ ނަކަށ  ދެކޮޅެއ   ،ލިބެނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

މަސ ވެރިނ ނަށ  މި ލިބޭ   ،ނޭގ އެއ ޗަކީތެލަށ  މި ކިޔަނީ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެ  މީހ ނ  މި   ތެޔޮ މި

އަގ  މިއަށ ވ ރެނ   އަދިވެސ ހެޔޮ   ތެޔޮ  އަދިވެސ ،  އެހެނ ނަމަވެސ   ރައީސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  މަސ ވެރިނ ނަށ    ކ ރެވޭނެ 

ޓަކައިޫގއ ނދަ ފ ރިޔަ  ،ކ ރ މަށ   މަހަށ   ޓަކައިމަސ ވެރިނ   ައގ   ނ ދިނ މަށ   ވެސ   މި  ތެޔޮކޮޅ   އ ޅެނީ.    ބޮޑ ކޮށ ެގނ  

ރައީސ  ބިލ ޑެއ  ؛އިއ ޒަތ ތެރި  ކެޕޭސިޓީ  ބިލ ޑެއ ައއިސ   ސ ޓޯރޭޖ   ސ ޓޯރޭޖ ނ ކ ރެވޭ.  ނ ކ ރެވޭތީ ބިލ ޑ   ނ ކ ރެވޭ. 

  ނ ކ ރެވޭތީ. ސ ޓޯރޭޖ ބިލ ޑ   ނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ނ ކިރެނީ ސ ޓޯރޭޖ  ނ ކިރެ  .ނ ނަ މަސ  ނ ަގނެވެނީމަސ ވެރިނ  ެގ

ތިނަދޫަގިއ    ،ތިނަދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޣ ނީ އެ ވިދާޅ ވީ   އިކޮނ ދ ވަހެއ ތޯ. ދެނ މެަގ ؛ކ ރާ ވާހަކަ ބިލ ޑ 

ބ ރައިނ     ،ހެއ ޓޭވަރ ެގ ސ ޓޯރޭޖ ޓަނ ެގ މަސ  ފިނިކޮށ  ބެ  1000  ،އަޅަނ  މި ސަރ ކާރ ނ  ނިނ ާމފައި އޮތ  ސ ޓޯރޭޖ  

 ؟ބ ރައިނ  ސ ޓޯރޭޖެއ  އެތަނ ަގއި އަޅާ ވާހަކަ ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި އަޑ ިއވެނީ. ކޮބައިހެއ ޔޭ އެ ސ ޓޯރޭޖ  ؛ސިސ ޓަމެއ 

އިޤ ތި  އެ ސ ޓޯރޭޖ  ކ ރިނ   މީެގ  ވާހަކަ  އ ޅ ނ   ލަިއެގނ   ދެއ ކީޞާބިޑަށ   ކޮމިޓީަގއި  މަސ ވެރިނ ނާ ދީ  މ ޅި  މިއީ   . 

ޑަށ  ގ ޅ ނ  ެއބަހ ރި އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ބޮ  ވަރަށ   ސ ޓޯރޭޖާ  ތިނަދޫެގއި  ކަމެއ . ދެކ ނ ެގ މަސ ވެރިނ ނާ  ގ ޅ ނ ހ ރި

  ނެތީމަ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ސ ޓޯރޭޖ    ނެތީމަ. ސ ޓޯރޭޖ   ދެކ ނ ެގ މަސ ވެރިނ  ބާނާ ަމސ ކޮޅ  ނ ކިރެނީ ސ ޓޯރޭޖ 

ކ ރަނ  އެތައ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާއެއ  ހޭދަކޮށ ފިޭއ އަޅ ަގނޑ  މި ދަނ ނަވަނީ. ބިލ ޑ   ޓޯރޭޖ ކ ރާ ވާހަކަ މި ދައ ކަނީ. ސ ބިލ ޑ 

އެތައ  މިލިއަނ  ރ ފިޔާެއއ  ހޭދަކޮށ ފިއޭ. ކޮނ ތާކަށ ތޯއޭ ޖޭ.ޕީެގ މި މިނިސ ޓަރ  މި ފައިސާ މި އަޅަނީ އަޅ ަގނޑ  މި 

 ... އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ؟އަހަނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

 

 ވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެ 

 ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ ނިޒާމީ މައ ސަލަެއއ .  އިހަވަނ 

  

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 
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 އިހަވަނ ދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ޝިފާޢ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : 

 ތަނ ތަނ ަގއި  ަވޒީރ ނ  މ ޅިނ  އެހެނ   ، އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޝިޔާމ  ތަކ ރާރ ކޮށ  ެއ ފާހަަގކ ރަނީ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

 ދިމާލަށ . އެކަނ ކަނ  ރަނަގޅ ކޮށ ލަދެއ ވ ނ  އެދެނ .  ތިބޭ ވާހަކަ ދައ ލަތ ެގ ވަޒީރ ނ ނާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ވަޒީރ ނ ނާ މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  ދާއިރާެގ  ނައިފަރ   މެނ ބަރ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ޮގތ ނ     ގ ޅޭ  ޝ ކ ރިއ ޔާ 

 ބޮޑަށ  އެދޭ ކަމެއ .  އެކ ަގއި އެ ބޭފ ޅ ނ ެގ ވާހަކަތައ  ދެއ ކ ަމކީ ވަރަށ  ވާހަކަދައ ކަާވއިރ ަގއި އިޚ ތިރާމާއި ޤަދަރާ

 

 :ައޙ މަދ  ޝިޔާމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  

ލާއިރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،  އި ަގއި މަސ ވެރިނ  ޖައ ސަިއެގނ  މަސ ކޮޅ  ކިރަ އ  ކި  ތިނ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

 ...ވަނ ޏާ ޓަނ  މަސ  ބާނައިފި ކަަމށ  15

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ނިޒާމީ ނ ކ ތާއެއ .  އިނގ ރައިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ 

 

 )ނިޒާމީ މައ ސަލަ( 

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

 . ހާސ  ރ ފިޔާ އަދިވެސ ..  10ޕީ.ޕީ.އެމ  ސަރ ކާރ ަގއި ދެއ ަވނ  ވިދާޅ ވި  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ނައިފަރ  

 

 ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ައޙ މަދ  ޝިޔާމ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ެއ    ،ކޮިވޑ ެގ ތެރޭަގއި  ،އޮތ  ވިދާޅ ެވފައި  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ އެބަ 

ކަމަށ . މަސ ވެރިކަމ ަގއި ެއކަނި ކަމަށ . ކޮބައިތޯ މިއަދ  މަސ ވެރިނ  އ ނދަޫގ ހާލަތ ަގއި ވެސ  ވިނ ދ ޖެހީ މަހ ަގއި އެކަނި  
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ކޮބައިތޯއޭ   ،އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ، ނިޒާމ  ެގއ ލޭކަށ  ނެތ . އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކައަކީ ؛ހާލ ަގއި ޖެހ ނ  ދ ވަހ  މަސ ވެރިނ ނަށ 

އެ މަސ ވެރިނ   ދ ވަހ   މިޮގތަށ ތޯއޭ  އެ  ދައ ކާނީ  ައގ   ޤ ރ ބާނީެގ  ނ ކިރެއޭ.  މަސ ވެ ؟ވީ  މަސ ކޮޅެއ   ބާނާ  ރިނ  

މަސ ވެރިނ ނަށ  އައިސ އެއ  ނ ލިބެއޭ. މަސ ވެރިނ ނަށ  ދޭނ ޖެހޭ ފައިސާކޮޅ  ދެނީ އެތައ  ދ ވަހެއ  ފަހ ނ ނޭ. ޗިޓެކޭ ދެނީ 

ކާޑ  ނޫނޭ.  ފ ރޭވަރެއ   ތެޔޮަގނެެގނ   ޙަޤީޤަތ ަގއި  މަސ ވެރިނ ނަށ   ފ ރޭ  މަސ ވެރިނ ނަށ .  ނޫނޭ. ބަރ ކޮށ ެގނ   ވަރެއ  

ރައީސ .  މަ އިއ ޒަތ ތެރި  ޗިޓެކޭ  ދެނީ  ރައީސ ސ ވެރިނ ނަށ   ވަރަށ  ؛ިއއ ޒަތ ތެރި  މަސ ވެރިކަމަށ   ބޮޑަށ    ކަނ ނެލި 

މި  ދައ ކާިއރ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ވާހަކަ  ފާހަަގކ ރެވޭ. މަސ ވެރިކަމ ެގ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އޮތ ކަނ     އިހ މާލ ވެފައި 

މެނ ބަރ ނ   އެ ިއއ ޒަތ ތެރި  ެއއ ޗަކީ  ސ ވާލ ކ ރައ ަވއިފިނޭގ  ވެސ   މެނ ބަރ   ،މިއަދ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދާިއރާެގ   ؛މާވަށ  

ެއ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  ؟އ ޅެނީ މިނިސ ޓަރީއަށ   ލޯ ޕ ރައިސ  ކަނޑަނޭޅިެގނ  މިފ ކީއ ވެެގނ ތޯއޭ ކަނ ނެލި މަހ ެގ  

 މަނ ނަމެނ  ވާހަކަދައ ކަިއެގނ ނޭ މި ތި  ޕާޓީައކާ  2ވަރަށ  ފަސޭހަފ ޅ ާވނެ އިސ ތަށިފ ޅަށ  އެޮގތަށ  ިވދާޅ ވާނ .    ،ވިދާޅ ވީ 

ެވއ ޖެ   ޕާޓީއިނ  އެތައ  ދ ވަހެއ   2އެ    .އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ،އ ޅެނީ. އަދި ތިމަނ ނަމެނ ނާ ހިސާބަކަށ  ނާދެއޭ. ނޫނ 

ޮގތަކީ ސަރ ކާރ ނ ، ސަރ ކާރަށ  ފަސޭހަ    ވާ  މި ؛ކ ރާތާ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ކ ރަނ  މަސައ ކަތ އެޕ ރޯޗ   ށ މިނިސ ޓަރަ

އޮތީމަނ   ކައެ ބ ނާ  ބެހޭ  ސަރ ކާރަކާ  .ދޫކޮށ ލާފައި  ސަރ ކާރ ނ   މަސ ވެރިނ   ކަނ ނެލި  މިއީ  ނޫނ    އި ޮގތ ަގ  ކަމެއ  

ކ ރ ނ ތައ  ވެސ   ޮގތ ެގ ތަފާތ   ކަނ ކަނ  ހަމަޖެހިފައި ހ ރި  ކަމަށ  މަސ ވެރި ދެ  ކ ރ ނ ތައ  ެވސ  އެބަހ ރި  ތަފާތ   .އ ޔާވެއ ޖެ 

ދީެގނ   މަސ  ަގނ ނަ ފަރާތ ތައ  ެއއ ކޮށ  ކޮފީބޯނ ކަނ ނެލި  ، ނޭގ ެއއ ޗަކީނޑަށ  އެއެބަހ ރި އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އަޅ ަގ

އަދި އެ މީހ ނ  ކަނޑައަޅާ ައެގއ ަގއި ކަނ ކަނ  ކ ރަނ  ސަރ ކާރ ނ  ދޫކޮށ ލީމާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ކަނ ނެލި މަސ ވެރިނ   

އަިއސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ފަހަކަށ  ؛ރި ރައީސ ތަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެ ފެނ ނަނީ. އިއ ޒަތ ތެ  ވެސ  ބިކަވާނެ. އެ

ތަނ . ވަކިނ  ޚާއ ޞަކޮށ     ވަނ ނަ   ރެއަށ ފަހަރ  ރާއ ޖޭެގ ކަނޑ ތެއިނ ތިހާއަށ  ިގނަ ރާއ ޖެއިނ  ބޭރ ެގ ބޯޓ   ،ފެނ ނަނީ

އެބަ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ބޯޓ ތައ   ފެނިވަޑައިފެނޭ  އިނ ޑިާއެގ  މިނިސ ޓަރަކަށ   އެއ ވެ .  މިއިނ   ބޯޓެއ .  ނ ަގނ ނަަވއޭ  ސ  

ނ ލާ ވާހަކަ މަސ ވެރިނ   ކ ރީަމ އަޅާމަސ ވެރިނ  ރިޕޯޓ ކޯސ ޓ ާގޑަކަށ  ފެނ ނަ ކަމަކަށ  ނަހަދައޭ މިއިނ  އެއ ވެސ  ބޯޓެއ .  

ދައ ކާފަ ވާހަކަތައ   އެ  ރައީސ ،  ިއއ ޒަތ ތެރި  އ ޅެނީ. އެހެރީ  އެ  މީޑިާއަގއި  ސޯޝަލ   މިއަދ   ވެސ   މަސ ވެރިނ    .

  ފޮޓޯތަކާ   އަޅާ ީވޑިއޯތަކާއިދީ ސަރަޙައ ދ ނ  ދާޞާޓޯތަކާއި، އެ ީވޑިއޯތަކާިއ، ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިމަސ ވެރިނ  އެހެނީ އެ ފޮ

ނ ލާ ވާހަކަ މަސ ވެރިނ  އެ ދައ ކަނީ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މިީއ  ޑަށ  ފޮނ ވީމަ ވެސ  ކޯސ ޓ ާގޑ ނ  އަޅާއެއ ޗެހި ކޯސ ޓގާ 

 ..ހިތާމަހ ރި ކަމެއ .

 

 ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ  
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މ ެގ  ކައަޅާދާ  .ނ ޖެހޭދޭއަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަ  ،އިއ ޒަތ ތެރި، ިއއ ޒަތ ތެރި، ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ، ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

އެއީ އަބަދ ވެސ  ހ ރިހާ ސަރ ކާރެއ ަގއި   ، ނަމަ  ރީ އޮފ  ޑިފެނ ސަށ  ނ ވަތަ ކޯސ ޓ ާގޑަށ  ލިބިއ ޖެރިޕޯޓެއ  މިނިސ ޓ 

ެގނ ދާ ކަމެއ . މިއަދ  ވެސ  އެކަނ  ހިނަގމ ނ ދަނީ ކަމެއ  ދީެގނ  ބަލަމ ނ މިއ ޔަތ އ އަހަ  ބޮޑ   ސިފައިނ  ވަރަށ   ވެސ 

 އަރ ވަނ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .އެޮގތަށ  ކަމަށ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ  އަޅ ަގނޑ  ޔަީގނ ކޮށ  

 

 ނ :ނައިފަރ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ައޙ މަދ  ޝިޔާމ  ވާހަކަދެއ ކެވ 

އޮތީ ިއއ ޒަތ ތެރި    ދ ވަސ  ކ ރިނ  މި  3މީެގ    ،ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ތެދަށ  މި ދަނ ނަވަނީ

 މީެގ ވީޑިއޯ ހ ނ ނާނެ. މީެގ ީވޑިއޯ ހ ނ ނާނެ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ، ކޯސ ޓ ާގޑ ...   .ައޅަނ  އޮތ  ބޯޓ ރައީސ ، ދާ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

ފ ރ ޞަތ  އެ ނިމ ނީ.    އާދެ! ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ެގ ވަގ ތ  ހަމަވީމާ  ކ ރިއ ޔާ.ޝ 

ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި    ލަނީ މި ކ އ ލި މައ ސަލައިެގ ބަހ ސ ެގ ފ ރ ޞަތ . މާމިިގލީއިއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މި ފ ރ ޞަތ  ހ ޅ ވަ

 މެނ ބަރ  ޤާސިމ  އިބ ރާހީމ .  

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  އިބ ރާހީމ  ޤާސިމ  މެނ ބަރ  ރާެގދާއި މާމިިގލި

މީދ ކ ރަނ  ައޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ ނިމެނ ދެނ  ނ އަޅ ަގނޑ  އ ދެނ   ަވރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ.    ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ އާދެ!  

ރައީސ  އިފ ރ ޞަތ   އިއ ޒަތ ތެރި  ކަމަށ   މިނޭގތޯ.  ދެއ ވާނެ  އަޅ ަގނޑ   މަސ ވެރިކަމ ެގ    ހަމަަގއިމ   އީއާދެ!  ވެސ  

ޕ ރައިެވޓ    ށ ،އާދެ! ޕ ރައިވެޓަޒޭޝަނަ ؛އިނ ޑަސ ޓ ރީަގއި ރައީސ  ަމއ މޫނ ެގ ސަރ ކާރ ެގ ކ ރެއ ވި އިޢ ލާނާ ގ ޅިެގނ 

މަސައ ކަތ ޕ ޅ ގެ  ކ ރެއ ވި  ގ ޅިެގނ   ދޫކޮށ ލ މާ  އެކަމަށ   ސެކ ޓަރަށ   ބަިއވެރިވެެގނ   އަޅ ަގނޑ   ބޮޑ     ދަށ ނ   ވަރަށ  

ވެސ  އޭރ ެވސ  އަދި   އާދެ! އަޅ ަގނޑ  ކޮށ ފައިވާ އިނ ެވސ ޓ މަނ ޓަކީ ހަމަަގއިމ ކޮށ ފަިއވާ މީހެއ . އ  އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓެ 

ބެލިޔަސ    އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓަމިހާރ   ކޮށ ފައިވާ  މަސ ވެރިކަމަށ   ސަރ ކާރ ނ   އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓެއ .    ށ ދިވެހި  ބޮޑ   ވ ރެ 

ލާނީ  އިނެތ . އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަ  ދެނ  އަޅ ަގނޑ  އެހާހިސާބަކަށ  ދާކަށ  ބޭނ މެއ  ؛ޮގތަކީ  ވިއެހެނ ނަމަވެސ ، ކަނ ދިމާ

ސަރ ކާރ ތަކ ނ  އަިއ  ދެނ   ވެސ   އޮތަސ   އެހެނ   ސަރ ކާރ   މަސ ވެރިކަމ ެގ  ؛އޭރ ަގއި  ނޫނ .  ސަރ ކާރެއ   ވަކި 

ކެއ  ހޯއ ދެވ މަށ  ކ ރެއ ވި މަސައ ކަތ ެގ  އަދި އިތ ރ  ޮގތ ތަ  ، އިއޭރ  ެގނ ގ ޅ އ ވި އ ސޫލ ތައ  ދޫކޮށ ލައ ވަ   ނ އިނ ޑަސ ޓ ރީ

. އެހެނ ނަމަވެސ ، ެއ މަސައ ކަތ  ކ ރިައކަށ  އެދެވޭ  ވެސ ކޮނ މެ ސަރ ކާރަކ ނ     ަވއ ދ ވޭ ؛ެވެގނ  އައީ   ނަތީޖާއަކަށ 
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ވާތީ.    ކަށ ކަޅ ބިލަމަހ ެގ މަސައ ކަތ ނ  ލިބެނީ ވަރަށ  ބޮޑ  ެގއ ލ މަ  ،މަސ ވެރިކަމ ނ   ،ޮގތެއ ަގއި ނ ދިޔަ. ސަބަބަކަށ  ވަނީ

ޓަކައިނެފިޓަބެ  ެގރައ ޔިތ ނ  މަސ   ،ށ   މިފ ކޯއަށ   ސަރ ކާރ ނ   ވެސ   އަބަދ   ޓަކައި  ައއީ ފައިދާއަށ   ަގނ ނަމ ނ  

ފަހ ނ   ެގއ ލ ނ ވަމ ނ . ވަރަށ  ބޮޑެތި ެގއ ލ ނ ވަމ ނ . މަނިކ ފާނ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާކަމ ަގއި ހ ނ ނެވިއިރ  ވެސ ، އޭެގ

މިހާރ   ދިޔައީ. އަދި  ވޭނ  އ ފ ލަމ ނ   އިވަރަށ  ބޮޑ  ތަކ ލީފާ  ައދި މިހާރ ެގ ސަރ ކާރ ނ  ވެސ   އައި ސަރ ކާރ ތަކ ނ  ވެސ 

މިއަދ ެގ ސަރ ކާރ ނ  ކޮމިޓ ވެ ަވއ ދ ވެަވޑަިއެގނ ނެިވ    ،މިއޮތ  ސަރ ކާރ ނ  ދިމާިވ ވަރަށ  ބޮޑެތި ޮގނ ޖެހ ނ ތަކެއ  އެބަހ ރި

ޮގ  ކ ރ މ ަގއި ފ ލ ފިލ ކަނ ތައ ތައ    މާ ؛ނ ޖެހ ނ ތައ ދިމާވި  ދާކަށ  ނެތިނ .   އަޅ ަގނޑ  ކޮނ މެހެނ   ތަފ ސީލަކަށ   ިގނަ 

މ ޖ ތަމަޢަކޮ މ ޅި  ޤައ މަށާއި  ދިވެހި  ސަބަބ ނ   ނ ރައ ކާތެރިކަމ ެގ  ނިކަމެތިކަނ   ވިޑ ެގ  ދިމާވި  ދ ނިޔެއަށ   މ ޅި  ށ ، 

ހެނ  އޮއ ާވ އަނެއ ކާ މިހާރ  ދިމާެވެގނ   ދަނީ ތަހައ މަލ ކ ރަމ ނ  އިނ ތިހާ ދަރަޖަައށ . ހަމަ އެހެނ  އެ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި

ަގއި،  އި އެކީ ކ ރާ ހަނގ ރާމަ  ަގއި، ރަޝިޔާއާއިކ ރާ ހަނގ ރާމައެ  ާއއި ދެނ   އޮތީ. އާދެ! ރަޝިޔާ  އ ޅޭ މައ ސަލަ މި

އިނދަޖެހިެގނ ދާއިރ  އަނެއ ކޮޅ ނ  ތެލ ެގ    ެގ ސަބަބ ނ  މ ޅި ޔޫރަޕ އި މީހ ނ  ކ ރާ ހަނގ ރާމަ  އި ރަޝިޔާއާ ދެ ޔ ކ ރެއިނާ 

ިއއ ޒަތ ތެރި    ދަނީ އިނ ތިހާ ދަރަޖައަށ  ބޮޑ ވަމ ނ . މިހެނ  މިކަނ  ޮއއ ވާ   ސެކ ޓަރ ެގ އަގ  މި ؛އެނަރޖީެގ އަގ  އަާގއި  

ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ެވސ  އެނިގވަޑަިއަގނ ނަވާނެ  ރައީސ  ައގ  މިހާރ   ެވސ  އަދި މިތާެގ  ތެލ ެގ  އޮތީ    މި، 

ޮގއ ސަ. ދައ ލަތ ނ  ވަރަށ  ބޮޑ  ޚިދ މަތެއ ، ވަރަށ  ބޮޑ  ގ ނައަށ  ބަދަލ ވެެގނ    ތިނ   ،ގ ނަ   ކ ރީަގއި އޮތ  އަގ ެގ ދެ

  ތެޔޮ ެގނ ދަނީ. މިއީ ހަމަ އަޅ ަގނޑ މެނ  ޝ ކ ރ ވެރިކަމާ ވިއ ކަމ ނ     ސަބ ސިޑީެއއ  ދީެގނ  މިހާރ  ވެސ  އެ ިވއ ކާ ައަގށ 

ނ ލިބިެގނ .  ފައިސާ  އ ޅެނީ  އިނ ވެސ ޓ ނ ކ ރެވިެގނ   މަސ ވެރިކަަމށ   ސަރ ކާރ ނ   ކަމެއ .  ބަލަިއަގނ ނަނ ޖެހޭ  އެކ  

ކޮނ ެމ    މިއިނ  އަހަރަކ   ،ނ ނާނެދެއ ކިޔަސ  އެކަނ  ހައ ލ ކ ރެވޭނެ ޮގތެއ  ނޯ  ކިތަނ މެވަރަކަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ  މި ވާހަކަ

ފަހަރަކ  އެއ ފަހަރ  އަނ ނަ މަދ  ދ ވަސ ކޮޅެއ ެގ ތެރޭަގިއ ައނ ނަ މަސ ވެރިކަމ ެގ މަސ  ނ ަގނެިވެގނ  ދަނީ މިދެނ ނެިވ  

ނ   އަނެއ ކޮޅ   ، ަގނ ނަމ ނ  އަނ ނަނީ. ދެނ  ކަނ  މިހެނ  އޮތ އިރ ހެދި. އެހެނ  ހ ރިހާ ދ ވަސ ތަކެއ ަގއި ދިވެހި މަސ   ސަބަބާ

ރިޒަމ  ސެކ ޓަރަށ  ނ ވަތަ ޓޫ،  ހ ރި ކަނ ތައ ތައ  ެވސ  އެބަހ ރި. އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ަގބޫލ ކ ރަނ    ސަރ ކާރ ނ  ކ ރައ ވަނ 

ކ ރާ ފަރާތަކަށ  ދެއ ވާފައެއ  ނެތ . ެއީއ  ނ ކަމެއ  މަސ ެވރިކަމަށ  އިނ ވެސ ޓ  ީގފަދަ ޔަ  އެހެނ ވެސ  ސެކ ޓަރ ތަކަށ  ދެއ ވާ

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ލިބިފައި އޮތީ  ؛ ރިކަމަށ  ދޫކ ރާ ފަރާތ ތަކަށ  މިހާރ  ވެސ  މި ލިބެނީމަސ ވެ   ،މިހެނ  މިދަނ ނަވަނީ

ކޮށ ފައިައހަރ   25ދ ވަސ .  އަހަރ   25 އަޅ ަގނޑ ެމނ   ޑޮލަރ ެގ އަމިލި  300،  200ހ ރި    ދ ވަހަށ ފަހ   ނ  

މި ދ ވަސ ވަރ ަގއި    ،މ ަގއިާގމަ މި މަ ޖެހޭނީ. ހައިނ ވެސ ޓަމަނ ޓ  ސަރ ކާރާ ހަވާލ ކޮށ ފައި އަޅ ަގނޑ މެނ  ނ ކ ނ ނަނ 

ދަރަޖައިެގ ބޮޑ  ެގއ ލ ނ ކޮށ ެގނ  ހަމަ މިފ ކޯއެކޭ އެއ ޮގތަށ    ދަނީ. އިނ ތިހާ   އަނެއ ކޮޅ ނ  ެގއ ލ ނ ވެެގނ  ައޅ ަގނޑ މެނ  މި

މިމަސ  އަޅ ަގނޑ ެމނ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ަގނ ނަމ ނ   ެގނ ދާިއރ   ެގއ ލ ނ  އެކ ސ ޕޯޓ   ނަށ ެގނ ދަނީ.  ލިބޭ  ކޮށ ެގނ  
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ވެސ  ސަރ ކާރ ނ     ެއފޯޑެއ ނ ކ ރެވޭ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ  އަޅ ަގނޑ  މިހެނ  ދަނ ނަވާއިރ   ށ ސަރ ކާރައިދޭކަށ   އ ދަފޫބަ

ހަމަެއއ އެ ކޮށ ދެވޭނެ  ައދި  ނ ކޮށ ދެވޭނެކަނ .  އެހެނ ކަމަށ ވެ  ކަމެއ   ނެތ .  މިއަދަކ   ކަނ ތައ ތައ     ،ވަނ ޏާސ   ދެނ  

އަޑ ަގދަކ ރިޔަސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބޭނ ނ ވާ    ،ކ ރިޔަސ  މެނ  ކިތަނ މެ ވަރަކަށ  ައޑ ބާރ އަޅ ަގނޑ   !ވެެގނ ދާނެ ޮގތ  ވިސ ނަވާ

  ،ެއކީަގިއ އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރަނ   ހ ރިހާ ކަމެއ  ކޮށެއ ނ ދެވޭނެ. އެހެނ ނަމަވެސ ، ހ ރިހާ ސަރ ކާރަކ ނ  ވެސ  ހިތ ހެޔޮކަމާ

ޯވޓ  ނަަމވެސ   އިޚ ލާސ ތެރިކަމާެއކ   ބޭނ މ ަގއި  ހ ރިހާ މަސ ވެހޯދ މ ެގ  އޮތ   ކޮށ ދެވެނ   ކ ރިއަރ ވަނ   ވެސ   ރިކަނ  

އޭެގ  މަސައ ކަތެއ  ޚިލާފަށ   އެއާ  ެއކަމަކ   ނ ފ ކ ރައ ާވކަނ .  ކަނ ތައ ތަކެއ   މ ހިނ މ   މާ  އެއަށ ވ ރެ  ެގނ  ދިއިތ ރ ނ  

ައޑ ަގދަކ ރަމ ނ ދާކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ރެކޯޑ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ތިބެ  މިތާ  މެނ ބަރ ނ ނަށ   ތަކ ނ  ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ  

އަސާސީ ޚިދ މަތ ތަކ ެގ ވާހަކަ. ތަޢ ލީމާއި، ޞިއ ޙަތާއި،   ؟ސާފ ކޮށ  ފެނ ނަނ  އެބަހ ރި. އާދެ! ކޮނ  ކަނ ތައ ތަކެއ ަގއިތޯ 

ވ ރެ ިގނަ ރ ފިޔާ ބޭސ ފަރ ވާއަށ  ދައ ލަތ ނ     ނ  ރ ފިޔާއަށ އަ ބޭސ ކ ރ މާއި، އަނެއ  ކަމަކާއި އަނެއ  ކަމަކާ. މިއަދ  ދެ ބިލި

ދަނީ.    މ ނ ދާއިރ  ވެސ  ައދިވެސ  އަދިވެސ  އޮތީ ކަމ ނ ޮގއ ސަ. ސަރ ކާރ  އަބަދ  ެވސ  ބަދ ނާމ ވަމ ނ  މިޚަރަދ ކ ރަ

ދަނ ނަވާލަނ     އަބަދ  ވެސ  އޮނ ނާނެ ޮގތ . އެކަނ  ހިނާގނެ ވެސ  ޮގތ . އެހެނ ވީމާ،  އިމިކަނ  އޮނ ނާނެ ޮގތ  އަބަދާމިއީ  

ހ ރެއޭ    ، އ ޅެނީ  މި ކަނ ތައ ތަކާ  ބަދ ނާމ ކ ރ މ ެގ  މިކަހަލަ  ބަެއއ   ވަކި  އެހެނ ވީމާ،  ނ ކ ރެިވެގނ ދަނީ.  ކަނ ކަނ   އެ 

ވެސ   އެއ ޮގތަކަށ  ބަދަލ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ެއކައ ޗެއ  ކިޔަިއެގނ  މި ކަނ ކަނ  ހައ ލ ކ ރަނ  އ ޅެެގނ ނޭ ހައ ލ ކ ރެވޭނީ.  

ވައ ތަރ ެގ ވާހަކަދެއ ކ މަކ ނ   ނ  ތަފާތ  ވައ ތަރ ވަކި ބަެއއ ެގ ޯގސ ކަނ  ދައ ކާފައި ވޯޓ ހޯދ މ ެގ ބޭނ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ މެ

ތެރިކަމާެއކ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކޮށ ެގނ  ތިބި  ޞ މި ކަނ ކަމަށ  ހައ ލެއ ނ ވާނެ އެނޭގތޯ. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ  އިޚ ލާ

ރައ ޔިތ ނ ނަޔާހ ވަ ދައ ލަތާއި  އެއ ޮގތަށ   އިޚ ލާ  ށ   ވެރިނ ނަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  ހެޔޮލަފާ   ތެރިކަމާޞ އަދި  އެކީަގއި 

ވާހަކަދައ ކަިއެގނ  ެއއ ބަހ ަގިއ މަސައ ކަތ ކޮށ ެގނ  މި ކަނ ކަނ  ހައ ލ ކ ރެވޭނީ. އެހެނ ީވމާ، އަޅ ަގނޑ  މި ވާހަކަތައ   

ދެއ ކިދާނެ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ    ދަނ ނަވާލީ. ދެނ  މިޮގތަށ  ޮގސ  މިއަދ  ހަތަރ ދަމ  ވެސ  މި ވާހަކަ

ރަނަގޅ  ވާހަކަތައ  އެބަ ހ އ ޓޭ ވަރަށ     އިޭއަގ  ،ލާނީއިޮގތ ނ  އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވަ  ށަހެޅ އ ވި މި ަގރާރާ ބެހޭހ   ޔާމ ޝި

ވަނީ ވަކި ސަރ ކާރެއ  ނޫނޭ، ހ ރިހާ ސަރ ކާރަކަށ  ވެސ     ކ ރ މ ަގއި މިބައިވަރ . އަދި އެހެނ ނަމަވެސ  އެކަނ  ފ ލ ފިލ 

ލެިވއ ޖެ. އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ވާހަކަ ކ ރ ކޮށ ލާފަިއ އިނޑަށ  ދަނ ނަވަނ ކ ޅަދިފައޭ. ނ ކ ޅަދިފައިާވ ސަބަބ  ވެސ  އަޅ ަގ

އަޅ ަގނޑ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސަށ  ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވާލަމ ނ  އަޅ ަގނޑ  އިށީނދެލާނަނ . ވަރަށ  ބޮޑަށ  

 ޝ ކ ރިއ ޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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 ޖާބިރ .هللا ކާށިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަބ ދ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

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

އ ޅެނީ   ނ ކ ޅަދިެގނ  މިސަރ ކާރ  ހަމަ    ،ފ ރަތަމަ ކަމަކީ ؛ސ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީ އަޅ ަގނޑ ެގ ޚިޔާލ  ވަރަށ  ެވސ  ތަފާތ .  

ހޯކޯމާރ  ބޯޓ ފަހަރ  ެގނެސ ެގނ  ބޭރ  މީހ ނ ނަށ   ، އިރ ަގއި ކ ޅަދ ނ  ކަމަކީރައީސ  މައ މޫނ   ؛މިކަނ  ކ ރަނ . އެއީ ހޯކޯ

މަސ  ފ ރ ޞަތ މިތާ  ސަލާމަަގތ މަށ   ވަގ ތ   ަގނ ނަނަމ ނ ތ ދިނީ.  މަހެއ   ހ ރިހާ  ޓަކަިއ  އަޅ ަގނޑަށ     .ދިޔައީކ ރ މަށ  

އެހިސާބ ނ  ފެށިެގނ  ދެނ  އައި ސަރ ކާރ ތަކ ނ  މަސ ވެރިނ ެގ ވޯޓ  ހޯދ މަށ  ޓަކައި ވިޔަފާރިވެރިނ ެގ    ތ ަގއިރެވޭ ޮގަގބޫލ ކ 

އަދި ދައ ލަތ ެގ     އި،ތެރެއިނ  ދެނ މެ ވާހަކަދެއ ކެވި އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ކަހަލަ މީހ ނ  މަސ ވެރިކަމ ެގ ތެރެއަށ  އަތ ބާނަ

            އިލީ. އ ސ ވަމިއ ލަ އަނ ބޮނޑި ބޮޑ ކ ރަނ ވެެގނ  ރާއ ޖޭެގ މސ ވެރިކަނ  ފަހަތަށ  ސޮމ ތަކ ަގއި ތިބެެގނ  ތިމާެގ އަާގމަ

އެކިއެކި ިވޔަފާރިވެރިނ  ވެރިކަމ ެގ ތެރެއަށ   ހިތާމަައކީ ރާއ ޖެއަށ  އަނ ނަ ކޮނ މެ ވެރިކަމެއ ަގއި   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ދިޔައީ. ހިނާގ އަޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނާލަާމ    ޚިލާފަށޭ އޮޕަރޭޓ ވެެގނ  މިއެ ސިނާޢަތ ތައ  އެއިރަކ  އޮނ ނަ ޮގތާ    ،ވަދެ

ލާ ޕާޓީ ބަލަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ދާނ ޖެހ ނީ  އިޕާޓީއަށ  ޤައ މ  ބަހާލައިެގނ  ވަޒީރ  ލައ ވަ   4އ ޅޭ ޮގތ .    މިހާރ  ވެެގނ  މި

އޮތީ   އެއ ގައި ހ ރީ، ރަޖިސ ޓަރީޕާޓީކޯޓަށ  ކޮނ  ވަޒީރެއ ތޯ ކޮނ     ޕ ރީމ ސީދާ ކޯޓަށ . މިއަދ  އަޅ ަގނޑ  ދާނ ޖެހެނީ ސ 

ވަޒީރަކ  ހ ރެއ ޖެ ކަމަށ  ވަނ ޏާ    ެގވިލާ ގ ރޫޕ  ؛ބަލަނ . އޭރ ނ ތާ އެނޭގނީ އެ ވަޒީރަކ  މަސއ ކަތ ކ ރަނ ޖެހޭ ކ ނ ފ ނި

 މާޭގނ ދީފ ރަކަނޑައަޅަނ ޏާ ކެނެރީޭގެގ ފައިދާއަށ .  ވަޒީރަކ     ނ އިެގ ފައިދާއަށ . ކެނެރީގެ ރޫޕ އ ކަތ ކ ރަނީ ވިލާ ގ  އޭނާ މަސަ

މިއަށ ފައިދާ އެހެނ ނޫނ ތޯ  މިނޫނ އެހެނ ވެެގނ  ؟އޮތީ  .  އ ނދަޫގެވެގނ   މިހާ  މަސ ވެރިނ ނަށ   މީެގނ    ތޯ  އ ޅެނީ. 

 !ދޭތިމި ސަރ ކާރަށ  ވޯޓ ނ   ! ޖެހޭ ނޫނ ތޯ އަޅ ަގނޑ މެނ . ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އެނ މެހައި މަސ ވެރިނ ނޭއަރަިއަގނ ނަނ  އެބަ

، ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ ެގ ރިޒ ޤަށ   އި މި ކޯލިޝަނ ެގ އެކަކަށ  ެވސ  ވޯޓ ދީެގނ ނ ވާނެ. ދިވެހިރާއ ޖޭެގ މަސ ވެރިކަނ  ފ ނޑާލަ

ކ ރަނީ ބަލައިެގނ    ކ ރަނީ. މިކަނ  މި  އެއ ކޮށ  މިކަނ  މި  އޮތ  ސަރ ކާރ ނ . ވަރަށ  ނާޤާބިލ ކަމާ  ހ ރަސ އަޅަނީ މިހާރ  މި

ސީދާ   ޯއަގނައިޒ ކޮށ   ފަ ވަރަށ   ކި ީގރައ ޔިތ ނ   ޓަކައި.  މެނ ބަރ    ! އ ތޯއެރ ކ ރ މަށ   ދާއިރާެގ  ނައިފަރ   ދެނ މެ 

މަހެއ ތޯ ތެޅެނީ، ެއއީ ައލަށ  އަޅ ަގނޑަށ  ސާފ ވި ވާހަކަެއއ . ކޮނ ؟ ޗެއ ތޯއ  އަކީ ކޯ އ . ތިނ  ކިއ ތިނ  ކި  ،ވާހަކަދައ ކަމ ނ 

 އަނެއ ކާވެސ  ެވއ ޓިެގނ  ިމ  ށ މޫދަޮގސ   ތެޅެމ ނ   ނ އެވެސ  ބަލަނ  އެބަ ޖެހޭ. ކަނ ނެލިތޯ، ލައ ޓިތޯ ނ ކިރިެގނ  ތެޅެމ 

އ ސ ރެ ިއއ ޒަތ ތެރި  އަޅ ަގނޑަކީ މި މަޖިލީހަށ  އައީ ؛މަސ ެވރިކަނ އީ ދެއ ތޯ ރާއ ޖޭެގ  ޮގތަށ  ތައ ޓ މަތިނ . އެ  ދިޔައީ ބޭނި

އަޅ ަގނޑ     !ދެއ ވާ ރައީސ ރައީސ ، މަސ ވެރިނ ނަށ  ޮގތެއ  ހޯދައިދިނ މަށ  މަސައ ކަތ ކ ރާ މީހެއ . ނިނ މާލަނ  ފ ރ ޞަތ   

ލ ކ ރާ ކަމަކަށ . އަދި  މަސ ވެރިނ ނާއެކ  ޑީ  އ ކޮށ އެ  ަގބޫލެއ ނ ކ ރަނ  މި ރާއ ޖޭަގިއ މިހާރ  އޮތ  ސަރ ކާރ  ޒިނ މާދާރ ކަމާ
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ލާފަ. ލައިނ  އަލިދޫ ބައ ލަދ ަގނ ނަނ ޖެހޭނެ ؛ތިލަދ ނ މަތިބޮޑ   ޙ މިއަދ  ރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާ ިއބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލި

ތިލަދ ނ މައ ޗަށ  ލަދ ަގނ ނަނ ޖެހޭނެ ބޮޑ   ޙ ރައީސ  އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލި؛ މީނ  އަލިދޫ ފ ނޑާލީ އިނ ޝ އަރެނ ސ ޔާ

ކޮބައިތޯ އިޤ ތިޞާދ . އިނ ޑިއާއިނ  ބޮޑ ސިނ ާގ އެއަރޕޯޓެއ ، ކޮނ  ބަޔަކ    ،އަރިމަތިނ   ލަބަލާލަބަ  ޮގސ ، ދިއ ދޫއަށ  ޮގސ 

ެއައރޕޯޓ  އިނ ޑިއާއިނ   މި  ެގނ ނަނ   މީހ ނ   ؟އ ޅެނީ  އަޅަނ   އެ  ކޮނ ތާކ ތޯ  އަނ ނަނީ.  މީހ ނ   ކޮނ ތާކ ނ ތޯ 

 ތަނަށ  އިނ ޝ އަރެނ ސ  ނ ދިނީމާ   ޔާމީނ  އެ  ،ނ ދީއެކޮމޮޑޭޓ ކ ރަނ  އޮތ  ރިސޯޓ  އިނ ޝ ައރެނ ސ  ؟އެކޮމޮޑޭޓ ކ ރަނީ

ލަދ ަގނ ނަނ ޖެހޭނޭ މިއަދ .   ޙ މި ސަރ ކާރ ނ  ވެސ  ެއޮގތަށޭ ެއ ެގނ ދިޔައީ. ރައީސ  އިބ ރާހީމ  މ ޙައ މަދ  ޞާލިހަމަ  

ރިޒަމ ަގއި ވެސ   މަސައ ކަތަށ  އިހ ތިރާމ ނ ކ ރިއ ޔޭ. ަމސ ވެރިނ ނާ ދޭތެރޭަގއި ވެސ  އެޮގތަށޭ، ޓޫއަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރާ

ވިޔަފާ ހ ރިހާ  ރާއ ޖޭެގ  މ ޅި  ރައީސ ރިތަކެއ   އެޮގތަށޭ.  ކޯލި  ،އިއ ޒަތ ތެރި  ތި  ބޭފ ޅ ނ ެގ  ކާލައިފިއޭ.  ތިޔަ  ޝަނ ނ  

  މޭ ދިޔައީ ފ ނޑިެގނ ނޭ. އަޅ ަގނޑ  ހިތާމަކ ރަ  ޕ ރައިވެޓ  ސެކ ޓަރ ނ  ކ ރާނެ ހަމަ އެއ  ކަމެއ  ެވސ  ނެތި މި ޤައ މ  މި

 ... މިއަށ ވ ރެ ރަނަގޅ  ޮގތެއ  އަޅ ަގނޑ މިކަމާ. އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރާ ޮގތ ަގއި 

 

 ވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެ 

 ފަރެސ މާތޮޑާ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙ ސައިނ  މ ޙައ މަދ  ލަޠީފ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ލަޠީފ  މ ޙައ މަދ  ޙ ސައިނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ފަރެސ މާތޮޑާ

ވަރަށ  މ ނާސަބ  ވަގ ތެއ ަގއި ނައިފަރ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ .  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

ތަނަށ  ހިއ ސާކޮށ ދެއ ވީތީވެ ެއ މަނިކ ފާނަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ    ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މަސ ވެރިނ ެގ ޝ ޢޫރ ތައ  މި

މަސ ވެރިކަމ ެގ ވާހަކަ އެމ .ޑީ.ޕީެގ މެނިފެސ ޓޯަގިއ    ،ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަމ ނ  އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވަނީ

  ަގިއ ވަރަށ  ފ ނ ކޮށ  ެގނެސ ދެއ ާވފައި އެބަވޭ. ެއއީ އަޅ ަގނޑ  އި އެކިއެކި މާނަ  ،ވަރަށ  ތަފ ސީލ ކޮށ  އެކިއެކި ޮގތ ޮގތަށ  

ކ ރ މަށ ފަހ   ނ ޕީ.ޑީ.އެމ  ަވނީއެ    ދީފައިެގނެސ  އެޮގތަށ  އެކަނ އި  ޮގތ ަގ  ބޫލ ކ ރާަގ ދިރާސާތަކެއ     އަދި   ،ވެސ  

 ިގނަ ވ ރެ ދ ވަހަށ   ވ ރެ ނޫނީ ހާސ  އަހަރަށ  ެއއ   ފަދައިނ   މަނިކ ފާނ  ވިދާޅ ވި   ،ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ މަސ ވެރިކަމ ެގ 

.  ފާހަަގކ ރެއ ވިކަނ  މަނިކ ފާނ އ އެނޭގ ޙަޤީޤަތެ  އެނ މެނ ނަށ  ވެސ   ކ ރަމ ނ  އަނ ނަ ޮގތ ެގނ   މަސ ވެރިކަނ  ރާއ ޖެއި

 . އެހެނ ނަމަވެސ ،އޮތީ މި  ައިއއ ސަ  ސ ޓޯމެނިފެ ކޮށ  ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ  ަގބޫލ ކ ރީ އެބިނާއެހެނ ވީމާ، އެ ޙަޤީޤަތަށ   

މި މިއަދ   ވަޒީރ ނ  ހިތާމައަކީ  ސަރ ކާރ ގަ .ޑީ.އެމ   ؛ތިއ ބެިވ  މި  އިޕީެގ  އެނ މެ ތިއ ބެިވ    މިއަދ   މީެގ  ވަޒީރ ނ ނަށ  

ެވސ  މިނ ވަރ   ސާފ ކޮށ ދޭ ޒައ ރެއ ެގ  ރައީސ ނޭނގ ނ ނޭނޭގ  ނ ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ިއއ ޒަތ ތެރި  މައ ސަރ ؛ .  މި    ،މި 
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ތައ   ައއިސ ޕ ލާނ ޓ އިރ ަގިއ ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  އެނޭގ މަސ ވެރިނ  ރަނަގޅ  ޮގތ ަގއި މަސ ބާނަމ ނ ދާނެކަނ  އެބަ  ދ ވަސ ކޮޅ 

 އި އަތޮޅ ގަ ދޫ  ހ ވަ. އެނިގނ ލެއ ވިކަނ  ެއއީ ހިތާމަކ ރާ ކަމެއ   ށ މިނިސ ޓަރަ  ކަނ އ  ކަމެ އ ގައިރަށެ  ކޮނ އ ޓިފައި ހ ރީ ކޮނ ހ 

ފަޅަށ   ެގ  މިއަދ  މ ޅި ތިނަދޫ،  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ހ ރ ނ   ހ ރި  އިހ އ ޓިފަތައ   ައއިސ ޕ ލާނ ޓ   އިރަށ ތަކ ގަ ބަިއވަރ   ވަރަށ   

މިއަދ    ،ފައި މެނ ބަރަކ  ސ ވާލ ކ ރައ ވާ  އިއ ޒަތ ތެރިހިތާމަކ ރަނ  ތިނަދޫެގ    އެ ދިޔައީ. ެއހެނ ނަމަވެސ ،ބޮޑ ވެެގނ    ބާރ 

ނ ނެވިއިރ   ދެއާދޭސ .  ވޯޓ ދެއ ވި މެނ ބަރ  އަނެއ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޣ ނީ ވޯޓެއ  ނ ދެއ ވި.  ވެސ    މައ ސަލައަށ  މި

ވޯޓެއ  އިހ ސާސ ތައ   ނ ދޭ.ވެސ   މިހ ނ ނަނީ  އިހ ސާސ   ؛މިއީ   ިއއ ޒަތ ތެރިއަނ ނަ    ހާމަކޮށ ދޭނ ތައ   ރައ ޔިތ ނ ެގ 

 ތީނ ކެރޭނ އ ފ ލާލަައޑ  ވެސ   މ ގައިޔ ދިޚިލާފ ވެެގނ ދާ އާމެނިފެސ ޓޯ ޕާޓީެގ  ތިމާމެނ ެގ.  ޮގތ  ކ ރާކަނ  މެނ ބަރ ނ 

 މަސ ވެރިނ ެގ؛ އަޅ ަގނޑ  މި ތަނ ަގއި ފާހަަގކ ރަނ  ބޭނ ނ ވޭ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ނ ކަނ ބޮޑ ވ  ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  

ކަނ ތައ ތަކ ެގ  ބަެއއ     އާއި ހ ރި ޮގނ ޖެހ ނ ތަކ ެގ ާވހަކަ  މި ސިނާޢަތ ަގއި  ،ވިދާޅ ވީއެ   ޑަރ ޕީެގ ލީ.މ ނ  ޖޭވާހަކަދައ ކަވަ

 ގ އ  ހަ  އަސާސީ  ޅ ަގނޑ މެނ  މި ވާހަކަދައ ކާއިރ އަ  ؛ގޭ އ ހަ އަސާސީ   ،ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ކަމަކަށ ފ ރަތަމަ  ވާހަކަ.  

 އި ކައިބޮ އ   ޢާއިލާއަތަ   މަސ ވެރި  ޖެހޭ.  ތިބެނ  އެބަ މަ ޞިއ ޙަތެއ ަގއިޓަކައި ފ ރިހަ ހޯދ މަށ   ތަޢ ލީމ ، ޓަކައި ހޯދ މަށ 

 ؟އ ތޯތަޢ ލީމެ  ދެނ  ކޮނ   ނަމަ،ނޫނ . އެހެނ މައ ޗަށ  ބިނާވެ  ެގބާނާ މަހ ނ  ލިބޭ އާމ ދަނީދަނީ މަސ ވެރިނ    މި  މ ނ ދިރިއ ޅެ

މަ ޞިއ ޙަތެއ ަގއި ހ ރެެގނ  ނޫނީ އެކަނ  ކ ރެޭވކަށ   ތިމާ ފ ރިހަ  ؟ތަނަކަށ  ދެވޭނީ  ތޯނޫނ ނ އިެގއ  ހޯދަގެ އ  ހަ  އަސާސީ

ފައިސާ    ގައިޓ  ވަނީ ދައ ލަތ ެގ ބަޖެ ކިހިނަކ ނ ކަނ  މި  އެ ަމނިކ ފާނަށ  އެނިގވަޑައިަގނ ނަާވނެ ށ ވަރަށ  ރަނަގޅަ  ނެތ .

އެނ މެ    ށ ލީޑަރަ  ޖޭ.ޕީ  ާއއިރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާދިވެހިރާއ ޖޭެގ    ކަނ ެވެގނ ކީއ ،  ވެެގނ ކިހިނަކ ނ ނ ހ ނ ނަނީ   މިކަނ  

 ގައި ފަނ ޑ ޢޫދީސަ  ؛އ ޅެނީ ނ ވެެގނ  މިހައ ލ މަސ ވެރިނ ެގ ކަނ ކަނ     އެހެނ ވީމާ، .ވާނެރަނަގޅަށ  ސާފ ވެަވޑަިއަގނ ނަ 

ިއއ ޒަތ ތެރި   މާމެނ ބަރ ނ  ދެއ ކީ  ެގޕީ.ޖޭ  ނާއިބަރ ނ ނ ޕީ މެ.ޑީ.ތަނ ަގއި އެމ  އިސ ެގނ  އ ޅޭ ވާހަކަ މިހ ރި ފައިސާ ނަ

 ކ ޓ ޕ ރޮޖެއަތޮޅ ެގ    ފ. ނ  އޮތ  އެނ މެ ބޮޑ ަގއި ހިނ ަގރާއ ޖޭ މި  .ދަނީެވެގނ  ެއއީ ވަރަށ  މަޖާ ޖޯކަކަށ   ،ރައީސ 

އެކަނ .  އިސ ވެރިނ  ސަރ ކާރ ެގމިއޮތ    މިއަދ   ހ އ ޓ ވާލީ ހިތ ތަކ ަގއި    ެއހެނ ވީމާ،  ރައ ޔިތ ނ    އާލާެވ،ދިވެހި 

ެއޅިެގނ   އެ ނިގ ޅަިއަގނ ނަނީ ކަނޑަ  އ ތަގ އ  ހަމަސ ވެރިނ ެގ    ޝައ ކެއ  ޮއތ  ކަމެއ  ނޫނ . އެހެނ ވީމާ،އާެވެގނ ދާނެކަމީ  

މި ތަނ ަގިއ  ފާހަަގކ ރި އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ފާހަަގކ ރެއ ވި ފަދައިނ  އަޅ ަގނޑ  ވެސ   ވެސ    ކަނ  ދެނ މެެގނ އެނިގ ތިބެ

 ތަކ ރާރ ކޮށ ލަނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ .  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :
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މެދ ކަނޑާލަނީ މި  އަޅ ަގނޑ   މިހާރ   މެނ ބަރ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  އެނބ ރި    ޝ ކ ރިއ ޔާ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ަވގ ތަށ   ސަިއެގ 

 ަގއި.  11:00ބައ ދަލ ވާނީ 

 

 { އަށ  11:07އިނ   10:30 }ހ ސ ވަގ ތ ކޮޅ :

 (هللاމަޖިލީހ ެގ ނައިބ  ރައީސ  އީވާ ޢަބ ދ  ؛)ރިޔާސަތ ަގއި އިނ ނެވީ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

  . މައ ސަލަ ކ އ ލި ވާފައިވާއ ހ ށަހަޅ   ހެނދ ނ   މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރިއަށ  މި ެގނ ދަނީ  ޅީގައިދަނ ފަ މި .`

ބާނާ  މަސ ވެރިނ   ނ ލިބިއަގ  މަސ  ބާނާ މަސ ެވރިނ  ،ކޮނ ޓ ރޯލ ކ ރ މާއި މިނ ވަރ  މަސ ަގނ ނަ ،ނ ކިރ މާއި މަސ  

  އިއ ޒަތ ތެރި ދާއިރާެގ  ނަިއފަރ  ޮގވާލައި ސަރ ކާރަށ  އ ލ ކޮށ ދިނ މަށ ހަ ކަނ ކަނ   މި މިހާރަށ   މިހާރ   ޖެހޭތީ ބަހާލަނ 

 ބަހ ސ ކ ރ މަށ   އަށ މައ ސަލަ ކ އ ލި  މި؛ މައ ސަލަ  މި.  ަމއ ސަލަ ކ އ ލި،  ހ ށަހަޅ ވާފަިއވާ ޝިޔާމ  މަދ އަޙ  މެނ ބަރ 

 .ޙަސަނ  ޒަރީރ މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި މަތިވެރި ދާއިރާެގ  ނެޓ .މި 40 ތީއޮ ބާކީ

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ޒަރީރ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މަތިވެރި

  އެއ  ބަ   ،މަސ ކޮޅ  ނ ކިރ މާއި  އެ  ،ބ މާއިމައަގ  ނ ލިހަށ   ބާނާ މަސ ކޮޅަ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . މަސ ވެރިނ 

މިއަދަކ  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    ިއއ ޔަކ  ،އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ މިހިރީ    ފަހަރ  ބަހައިލަނ ޖެހ މާ ބައެއ    ،ކާލަނ ޖެހ މާއިއ  ފަހަރ 

ފެނ ނަ  ، އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަޖެހޭ ވިސ ނާލަނ ޙަޤީޤަތ ަގއި    ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  އ  ނޫނ .މަނ ޒަރެ  މ ނ ދާކ ރިމަތިނ  

ބާނާމަސ ވެރި  ،ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ ކީއ ވެެގނ ތޯ   މަސ ވެރިނ   ހަމަމަސ ކޮޅަ  ނ ނަށ   މި ށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ނ ވަތަ  އަގ  

 އަޅ ަގނޑ މެނ   ކަށ ހިސާބ ތަސ  ތަފާ  މަސ ވެރިކަމ ެގ؛ ޅެނީ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އ  މި  ެގނ ވި ވެސ  ނ ދެ ކަނޑައަޅާ އަގ 

ވެސ  މަސ ވެރިކަނ   އޭރ   އިރާއ ޖޭގަ  ޖެހިލާއިރ  ވެސ ޅ ަގނޑ މެނ   އަ އަށ   އަހަރ  ކ ރި  25މީެގ  ،  އިއިރ ގަ އިލާނަޒަރ  ހިނ ަގ

  ފަސ ދޮޅަސ  ނ ވަތަ ފަނ ސާސ  މައ ޗަށ  އ ެގއަހަރެ ހިނ ާގލިިއރ ގައި ނަޒަރ  ެއއަށ  ؛އޮޑިިގނަ    ށ  ވ ރެއަ  1600ކ ރާ  

މަކ  މިައދ   އެކަ. ވާހަކަ  އަހަރ  ކ ރީެގ  25ޭއެގ    ،ދައ ކަނީއަދ  މި  މިކ ރެވޭ.  މަސ  އެބަ އެކ ސ ޕޯޓ   ޑޮލަރ ެގ މިލިއަނ 

ފަނ ސާ ފަހަނައޭެގ  އަހަރ   ކޮބަ  ،ދިޔައިރ  އިޅަސ   ިމއަދ   މަސ ވެރިނ ނަށ   އިދެނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ހައ ލ  ތޯ  މި 

 ، ހިނ ާގއިރ ނަޒަރ   ެއޮގތަށ  ؛ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ؟ މަސައ ކަތ ތަކަކީ  ފަިއވާޙަޤީޤަތ ަގއި ކ ރެފަިއވިހޯދައިދިނ މަށ  ޓަކައި  

ނެ ކަމެއ   ކިޔާ  އ ސަރ ކާރެއ  އެހެނ  ސަރ ކާރެ އެ  ވަކި ؛މެނ ނަށ  ނިމިދިޔަ އެއ ވެސ  ސަރ ކާރަކ ނ ޙަޤީޤަތ ަގއި އަޅ ަގނޑ 
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 .ނ ކ ރެވޭ  އ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ މަސައ ކަތެހ ރި  ޖެހިފައި  ކ ރަނ  ،ފަދަ އެކަށީެގނ ވާ ޤީޤަތ ަގއި މީެގ ނަތީޖާ ނެރެވޭޙަ .ނެތ 

ތަނ ގައި ބާއ ވާފަިއ  މައ ސަލަ އޮތ  އަސ ލ  ،އިޝޫ އަސ ލ  ،ކ ރެވޭ ކަމަކީ މި ރަކ ނ ކޮނ މެ ސަރ ކާ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ 

ދި މަސ ވެރިއެހެނ   މަސައ ކަތ    އިމ ކ ރ މަށ ގާ ނިޒާމެއ     ކިރެވޭނެ މަސ ކޮޅ     ބާނާ  ނ މަދިމާލ ނ   ކ ރަނ ޖެހޭ  ޓަކައި 

ސަރ ކާރ     ޚާއ ޞަކޮށ   އަދި  ،ެގނ ނ ލިބި   އަގ ހަމަ ށ މަސ ކޮޅަ މަސ ވެރިނ  ބާނާ  ޙަޤީޤަތ ގައި ،އަޅ ަގނޑ މެނ  ކ ރަމ ނ ދާތީ

 މައ ސަލަތައ  ވެސ   ކ ރ މ ެގޓ  މާކެ  ،ކެޓ ަގއި ރަނަގޅ  ައެގއ  ނ ލިބިމާ  ބޭރ ެގ  ށ މަސ ކޮޅަ  ކ ނ ފ ނިތަކ ނ  ބާނާ  ހިއ ސާވާ

ވ ރެ ިގނަ    އަށ   50އި  ނ ެގ ވެރިކަމ ަގޔާމީ  ރައީސ  ނ އަޅ ަގނޑ މެނ  ދ ށީ ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ދަނީ.  ދިމާވެެގނ  މި

 ނ .ތަ އެޅ މ ެގ ހ އ ދަ ދެވިެގނ ދިޔަދާ ނ .ތަ ދެވިެގނ ދިޔަހ އ ދަ ަގތ މ ެގމަސ  ކަނޑ ތަކ ނ   ެގރާއ ޖޭ މި ށ އެތައ  ބޯޓ ތަކަ

މި   ށ ތަނަ ބޭފ ޅ ނ ެގ ފަރާތ ނ  އަނެއ ކާ މިއަދ  މި ކ ރ މަށ ފަހ ަގިއ ހަމަ އެވެރިކަނ    އެފަދަ ބަޔަކ ؛ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

އިއ ޒަތ ތެރި    ކަނ ވެފައި އޮތ  ޮގތަކީ  ދެނ  ހ ށަހެޅީތީ ވެސ  ޝ ކ ރ  ދަނ ނަަވނ . އެހެނ ނަމަވެސ ،  ހ ށަހެޅީ.މައ ސަލަ  

ޗައިނާައކީ   ؛އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  މަސ ވެރިކަނ  ކ ރަމ ނ    ަގއި ދިޔަީއ  އ ދ ރާއ ޖޭެގ ސަރަޙަ   ނ ޗައިނާެގ ބޯޓ ތަކ   ،ރައީސ 

 ސީފ ޑަށ  ބަލައިލާއިރ ަގއި ެވސ  ހިސާބ ތަކަށ   ،ެގ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 2019.  ޓ ރީެގ އެނ މެ ބޮޑ  ެއއ  ިއނ ޑަސ ސީފ ޑ 

އެބަހ ރި    ހަމައެކަނި މެޓ ރިކ   64.5ޗައިނާއިނ   ބޮޑ  މިލިއަނ   މިފަދަ  އ ފައ ދާފަ.  މީހ ނ   އެ  އެބަހ ރި  ޓަނ  

ބޭނ މ ގެ ވަދެ މަސ ފަހަރަށ  މި ތަނަށ   ލާފަިއ އެ ތަނ ތަނ ެގ ބޯޓ އިއިނ ޑަސ ޓ ރީތަކަށ  ރާއ ޖޭެގ މި ކ ޑަކ ޑަ މާކެޓ  ހ ޅ ވަ 

ރައީސ ދެވިެގނ ހ އ ދަ ިއއ ޒަތ ތެރި  ައޅ ަގނޑ     ،ދިޔަކަމީ  ެގއ ލ ެމއ .  ބޮޑ   ވަރަށ   ދިނ   މަސ ވެރިނ ނަށ   ރާއ ޖޭެގ 

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އަދިެވސ  މި ވަނީ މި ސަރ ކާރ ނ  ވެސ  ޙަޤީޤަތ ަގއި މަސ ވެރިނ     ،ަގބޫލ ކ ރަނ  ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

 މީެގ... ؛ ރަނަގޅަށ  އެ ކަނ ތައ  ކޮށ ނ ދެިވެގނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ  ބޭނ ނ ވާ، އެނ މެ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ރިޔާޟ . هللا ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ތިމަރަފ ށީ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަބ ދ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ރިޔާޟ  هللاޢަބ ދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ތިމަރަފ ށީ

އާދެ! މިއަދ  ބަހ ސ ކ ރެވެމ ނ ދާ މި ކ އ ލި މައ ސަލަ ހ ށަހެޅ އ ވީތީ ެއ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  `.  

މިއަދަކީ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ .  ހަމަ  ޝިޔާމަށ   މެނ ބަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ޓަކައި  ބޮޑ    ކަމަށ   ވަރަށ   މަސ ވެރިނ ެގ 

ދައ ކަމ ނ ދާތާ   ، އޮތ  ދ ަވސ ތަކެއ . މަސ ވެރިނ ، އެ މީހ ނ ެގ މައ ސަލަތަކ ެގ ވާހަކަތައ ކަނ ބޮޑ ވ ނ ތަކެއ  އޮތ  ަވގ ތެއ  

އެކ  ޔާ  . އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ވަރަށ  ހިތާމައ ލެއ  ނ ެގނެވ ނ ހަެވއ ޖެ. މިއަށ  އެއ ވެސ  ބަޔަކަށ  ޙަޤީޤަތަކީ    އެތައ  ޒަމާނެއ 
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އެ   ؛ފ އ ދ ނ  މިނ ވަރ  ވެސ   ދ އ ވީ ވަ   ރ ނ  މަސ ވެރިނ ނަށ ފަށަނ  ވެސ  ބޭނ ނ ، މަސ ެވރިކަމާ ބެހޭ ވަޒީރަށ  ސަރ ކާ

ނ ދެއ ވ ނީތީ އެއީ ހިތާމަކ ރާ ކަމެއ ެގ ވާހަކަ ދަނ ނަވަނ . އަޅ ަގނޑ  ދެކޭޮގތ ަގއި ތ.    ސ ވާލަށ  ެވސ  ޖަވާބ  ިމއަދ 

އިޤ ޞަ ޚާއ  ؛އަތޮޅ  އަތޮޅެއ .  މަސ ވެރި  ބޮޑ   ވަރަށ   ކޮޅ މަޑ ލަކީ  ހަރަކާތ ތަކެއ     މާ  ތިޞާދީކޮށ ،  އެއ ވެސ   ިގނަ 

ެވސ  އެ އަތޮޅ ެގ ެއއ ެވސ  ރަށެއ ަގިއ ައއިސ  ލިބޭނެ ވަސީލަތެއ  ނެތ . މިފ ކޯއިނ   ހިނ ަގމ ނ ދާ ތަނެއ  ނޫނ . ިމއަދ 

ސަރ ކާރ ަގއި ވަރަށ  ިގނަ  އ ލެއ  އަނ ނާނެ ދ ވަހެއ  ނޭނޭގ.  ހަވަނީ. އެކަމަށ     ހަދާފައި ހ ރި އައިސ  ޕ ލާނ ޓ  ހ އ ޓިފައި

ސަރ ކާރ ެގ ވިސ ނ ނ ފ ޅެއ ެގ ޮގތ ނ ، ފ ނައ ޑޫ މިފ ކޯއާ ހަވާލ ކޮށ ެގނ  މަސައ ކަތ ކ ރަނ  ފަށާ   ފަހަރަށ  ދަނ ނަވައިެގނ 

ފ ނައ ޑޫއަށ  ހޯދަނ ޖެހޭ ފައިސާ އަދި ހޯދިފައި ނެތޭ. އިއ ޒަތ ތެރި    ،ދެއ ކި. މިއަދ  މިނިސ ޓަރ އެ ވިދާޅ ވަނީ  ވާހަކަ

ނެގ މަކީ މައ ސަލައެއ   ދ ތައ  ފ އ ދަނ ޖެހޭނެ. ދަރަނިއ ނަަގިއެގނ  ެވސ  މަސ ވެރިނ ނަށ  ވެފަިއ ހ ރި ވަ ދަރަނި ؛ރައީސ 

ފޫބެއ ދޭނެ ކަމަކަށ  އަޅ ަގނޑ     އިނ ވެސ ޓ ކޮށ ެގނ  ނޫނ  ޮގތަކަށ   ތިޞާދީ ހަރަކާތ ތަކަށ ނަގައިެގނ  އިޤ ނޫނ . ދަރަނި

ކިތައ  ދޯނިތޯ މަހަށ  އިނ ވެސ ޓ ކ ރަނީ،   ؛ޓިސ ޓިކ ސ  ބައ ލަވާ ސ ޓެ  ،ރ  މިއަދ  މި ވަނީ ފަހަ ަގބޫލެއ ނ ކ ރަނ . މަސ ދޯނި

ފަހަރަށ  ބަދަލ ވެއ ޖެ. މީހ ނ ެގ  ލާފައި މިހާރ  ސަޕ ލައި ދޯނިއިކިތައ  ދޯނިތޯ މަސ ވެރިކަނ  ކ ރަމ ނ ދިޔަ ދޯނިތައ  ހ އ ޓަ

ނެތ . ރައީސ   އ ނ މީދެއ   އަހަ؛ ިއއ ޒަތ ތެރި  މި  އޮފ   މިހާހިސާބަށ   ބޭނ ކ   ބައ ލަވާ  އައިއިރ ަގއި  މިހާތަނަށ   ރ  

އިޢ ލާނ  ހ ރި  ކޮށ ފައި  މޯޭގޖ މޯލ ޑިވ ސ އިނ   މަސ ދޯނިތައ ތައ .  ދޯނިތައ ،  ހ ރި  މީހ ނ  ؛ކޮށ ފަިއ  ހަމައެކަނި    ،އެ 

ޯގއ ޗާ    އިނީ. ދޯނ ޏާވެސ  ކ ރެވޭ  އެއ ކޮށ  މޯޭގޖ   ގެއާ  ވީމާ  ލ  އެސެޓެއ މަސ ދޯނ ޏެއ  ނޫނ ، މަސ ދޯނި އެއީ މޫވަބަ

ދަނީ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މި ކަނ ކަމަށ     މ ޅި މަސ ވެރިނ ނާއި އޮޑިވެރިނ ެގ ދ ވަސ ،  އެއ ކޮށ  ެގއ ލިެގނ  މަސ ވެރިނ ެގ

ދ ،  އ ސަރ ކާރ ނ  ސަމާލ ކަނ  ެގނ ނަނ ޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ  ހަމަ މި ަވގ ތ  ެވސ  ޮގވާލަނ  ސަރ ކާރ ނ  ވެަވޑަިއެގނ ފަިއވާ ވަ 

ދ  ކަމަށ ވާ މަސ ވެރިނ  ބާނާ މަސ  ަގނެވޭނެ އ އެނ މެ މ ހިނ މ  އެއ  ވަ  ،ދ އ ެގނ ފައިވާ ވަ މަސ ވެރިނ ނަށ  ވެވަޑައި 

ޝ ކ ރިއ ޔާ  ބޮޑަށ   ވަރަށ   ޮގވާލަނ .  ހަމަ  ވެސ   ފ ރ ޞަތ ަގއި  މި  ހަމަ  އަޅ ަގނޑ   ހަމަޖައ ސަނ ޖެހޭ.  އިނ ތިޒާމ  

 . ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ކެނ ދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަލީ ޙ ސައިނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޙ ސައިނ  ޢަލީ މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކެނ ދޫ
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ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މި ހ ށަހަޅ އ ވާފައި އޮތ  ަގރާރަށ  އަޅ ަގނޑ     ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .

ޖ މ  ހަމަ  އެހެނ ނަމަވެސ ލަ ވެސ   ތާއީދ ކ ރަނ .  ޮގތެއ ަގިއ  އ ޅެނީ  ،  މި  ިއޝޫއެއ   ައޅ ަގނޑ ެގ  ރާއ ޖޭަގއި   ،މީަގއި 

މަސ  ބާނާ މީހ ނ  ކަޅ ބިލަ ،  ހަމައެކަނި ހިމެނެނީމި ޑެފިނިޝަނ ެގ ތެރޭަގއި  ؟މަސ ވެރިނ ނަކީ ކޮބައިތޯ ؛މަސ ވެރިކަމެއ  

ރައީސ  އިއ ޒަތ ތެރި  އޮތީމަ.  ހ ށަހަޅ އ ވާފައި  ަގރާރ   މި  ޮގތަކަށ   ދޭހަވާ  އަތޮޅ ތަކެއ ަގއި؛ ކަމަށ   ިގނަ   ، ރާއ ޖޭަގއި 

ރަށ ެގ މީހ ނ ނަކީ ސ  އަދި މެދ ރާއ ޖެތެރޭެގ ވަރަށ  ިގނަ ރަށ ޔަ އަޅ ަގނޑ  ނިސ ބަތ ވާ ބ. އަތޮޅ ެގ ިގނަ ރަށ ރަށަށ  ބެލި

އަދި ެއ މަސ ވެރިކަނ  ފ ދޭވަރަކަށ     ، ރާޮގނޑީެގ މަސ ވެރިކަމާއި ފަރ މަހ ެގ މަސ ވެރިކަމަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޮގސ   ވެސ 

އަޅ ަގނޑ  ލޮލ ނ   ؛ހަމަ ސާފ އިމ  ެވސ  އަޅ ަގނޑަށ   ަގރަނަގޅަށ  ކ ރާ ބަެއއ . ކޮިވޑ ެގ ދ ވަސ ވަރ ަގއި ެވސ  ހަމަ

ރަށ  މީހ ނ ، ކެނ ދޫެގ މީހ ނ  ރާޮގނޑި ބާނައިެގނ  އެ ހިއ ކަިއެގނ  އެ ަގނ ނާނެ  ެގ  އަޅ ަގނޑ ،  ދ ށ  މަނ ޒަރެއ  މިއީ

ނޫނ . ހަމަ އެއ ވެސ  ޮގތެއ  ނެތިފައި   ކީއ ނޫނ . ރާއ ޖޭނ  ބޭރަށ  ފޮނ ވެނި  ކީބަޔަކ  ނެތ ނ . މާލެއަށ  ވެސ  ވިއ ކެނީއަ

ތެރޭަގއި   މީހ ނ ތޯ، ނޫނިއ ޔާ މީެގބާނާތިބީ އިނޭގތޯ. އެހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ މެނ  މި ކިޔާ މަސ ވެރިނ ނަކީ ހަމައެކަނި ޮގދާ

ފަރ މަސ ކ ޑަ މީހ ނ  ނ ހިމެނެނީތޯރިކިލ  ކަހަލަ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  މިއީ އަޅ   ؟ބާނާ  ؛ ަގނޑ މެނ  އ ފެދޭ ސ ވާލެއ . 

މި ސިނާއަތ ެގ ތެރޭަގިއ   ،މަސ ވެރިނ ނަށ  ރަނަގޅ  ޮގތ ޮގތ  ހޯދައިދޭ ކަމަށ  ވަނ ޏާ، މަސ ވެރިކަމ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ

ރ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ހިމެނޭ އެނ މެނ ނަށ  ވެސ  މި ފ ރ ޞަތ ތައ  ހޯދައިދޭނ  އެބަޖެހޭ. އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަ ދިމާވޭ ބައެއ  ފަހަ

ލީމަ ބ ނާނެ ނޫނެކޭ ނ ދަމޭ. ކީއ ެވެގނ ތޯ އިމަސ ވެރިނ  ާގތ ަގއި މިއަދ  މަހަށ  ދިޔައިނ ތޯ އަހަ  ދާއިރާެގ ބަެއއ  ރަށ ރަށ ެގ

ނެތޭ. ތަނެއ   ކިރާނެ  ތިމަނ ނަމެނ   މީހ ނ   ދާ  ފަރ މަހަށ   ފަރ މަސ ،  މިހާރ   ބ ނާނީ  ެއ    ސ ވާލ ކ ރީމަ  އެހެނ ވީމާ، 

ޓަނ ނ  ނ ބާނާތީތޯ އެ މީހ ނ ނަށ  އެ ރައ ކާތެރިކަނ  ނ ލިބެނީ   20ޓަނ ނ ،    10އެ މީހ ނ   ؟ ނެއ ތޯ ހަދަނީމީހ ނ ނަށ  ކިހި

މި ރާއ ޖޭަގއި ފޮރިނ  ކަރަނ ސީ   ،އަޅ ަގނޑ  ވެސ  ަގބޫލ ކ ރަނ   .މެއ މިއީ ައޅ ަގނޑ ެގ ކަނ ބޮޑ ވ  ؟އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ޓޫ އެނ މެ  ވަސީލަތަކީލިބޭ  އޮތ   ނަާގފައި  ސިނާ  ރިޒަމ   އެ  އިސ ކަނ  ޢަމަސ ވެރިކަނ .  ދޭނ ޖެހޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ތަށ  

ޔަތ ކ ރަނ . ކިހިނެއ ތޯ ޢާޖެހޭ ރި  ނ  ކަނ ނެލީެގ މަސ ވެރިކަމަށ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އެބަދޭނ ޖެހޭނެ. އަދި އެޮގތ ެގ މަތީ

 ؛އެ ހ ރިހާ އެއ ޗެއ  އިއަކާ އަދި ހ ރިހާ ރާޮގނޑި އިޮގދަޔާ ، ކަނ ނެއ ޔާއި ؛ބާނާ ހ ރިހާ މަހެއ  އިސަރ ކާރ ނ  މި ރާއ ޖޭަގ

އިތ ރ ނ  ރާއ ޖޭެގ އެނ މެނ  އ ފައ ދަނ ޏާ އ ފައ ދާހާ އެއ ޗެއ   އަދި މީގެ  ؟ހ ރިހާ ކަމެއ  ކިހިނެއ ތޯ ސަރ ކާރ ނ  ކ ރާނީ

 ،ފެނޭ  މިއަދ  ކ ރަނ ޖެހޭ ސ ވާލަކީ. އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަމެނ   އަޅ ަގނޑ   މީހެނ  އަޅ ަގނޑަށ  ހީވަނީ ؟ަގނ ނާނީތޯ

 ނެރެލައި އެ   ؛ދެެގނ  އެބަ ތިބޭ ރައ ކާކޮށ ެގނ  ފަނ ތައ ނއެތައ  ރަށެއ ަގއި ފަނ ވިނ ނަ މީހ ނ  ވެސ  ފަނ ވި   ރާއ ޖޭެގ

ވަނ ދެނ ، ދޮޅ  އަހަރ     އަނ ދައެއ  ވެސ  ނ ލާ. އެ މީހ ނ  ެއ ތިބެނީ ައހަރ   ރެލައިއ ކައެއ  ވެސ  ނ ލާ. ފަނ ތައ  ނެ

ަގނ ނާނެ މީހަކ  އަނ ނަނ ދެނ  އެ ތިބެނީ. އެހެނ ވީމާ،    ،ތިބެނީ އިނޭގތޯ  ޔާކޮށ ެގނ ، ރައ ކާކޮށ ެގނ  އެހިވަނ ދެނ  ފަނ ތައ   
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މީަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ  ކަނ ތައ ތަކެއ     ،އަޅ ަގނޑަށ  ވެސ  އެނޭގ؟ މި މީހ ނ ނަށ  ކިހިނެއ ތޯ ހަދާނީ؟ ކިހިނެއ ތޯ ހަދާނީ

މިފ ކޯއިނ     ދީ ވާހަކަތަކެއ  ވެސ  އިވ ނ .އަޅ ަގނޑަށ  އެބަފެނޭ އަޅ ަގނޑަށ  ިއއ ޔެ ވެސ  ވަރަށ  އ ނ މީ  ނ  އެބަޖެހޭ.ކޮށ ދެ

ދިވެހިރާއ ޖޭނ  މި ބާނާ މަސ ތައ  ަގތ މަށ  ޓަކަިއ އަދި ފ ރީޒ ކ ރ މަށ  ޓަކައި ބޭނ ނ ާވ ވަސީލަތ ތައ  ހޯދ މަށ  ޓަކައި  

ހަމަ  ވާހަކަ.  އެމަސައ ކަތ ކ ރެވޭ  އެބަޖެހޭ  ފ ރ ޞަތ ތައ   މި  ބޭނ ނ ،  ފާހަަގކޮށ ލަނ   އަޅ ަގނޑ   ހެނިހެނ   އެާއއެކ  

 މަސ ވެރިނ ނަށ  ވެސ  ލިބެނ  އެބަޖެހޭ.

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 މަޑ އ ވަރީ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އާދަމ  ޝަރީފ .  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

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

މި މައ ސަލަިއެގ ބާވަތ ނ  މި ތަނ ަގއި ވާހަކަދައ ކަަވނ  ތިއ ބެވި ހ ރިހާ ބޭފ ޅ ނ   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ިމ    ،އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ނިމެނ ދެނ  މި މައ ސަލައަށ  ވަގ ތ  އިތ ރ ކ ރ މަށ  އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅާ ވާހަކަ ދަނ ނަވަމ ނ 

ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޕީ.ޕީ.އެމ ެގ ނައިބ    މައ ސަލަ، މި ކ އ ލި މައ ސަލަ ހ ށަހެޅ އ ވި ކަމަށ  ޓަކައި ނައިފަރ 

ވަނަ އަހަރ    2019؛ އަދި ޝ ކ ރ  ދަނ ނަވަނ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ޔާއިރައީސަށ  ައޅ ަގނޑ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  މަރ ޙަބާ

ރީެގ ވާހަކަ  ފެކ ޓަދޮށ  މަސ ޖަަގހަިއެގ ވާހަކަ، ޭގފޯމ ެގ ވާހަކަ، ކަނ ނެލިޝޯ ޕ ލެޓ ދިޔައިރ  އޯފ ސ  ފެށިެގނ މި މަޖިލި

މަޖިލީ މި  ފޯރީަގއި  ހިތަށ ަގއި  ހ  ވަރަށ   އަޅ ަގނޑ   ދައ ކަމ ނ ދިޔައިރ   ހ ށަހަޅައިެގނ   އެމ .ޑީ.ޕީެގ   ،އެރިަގރާރ ތައ  

މަސ ެވރިނ ނަށ  ކޮނ މެވެސ  ވަރެއ ެގ   ،ވާނަމަ  ވާހަކަތައ  ވ ޖޫދަށ  އަިއސ ފި ކަމަށ   މެނިފެސ ޓޯަގއި ހިމަނާފައި ހ ރި

މިއަދ  ވެސ  ެއ    ،ވެފައި  ދިޔަ މީހަކަށ   ފަހަރ ަގއި ެވސ  މަހަށ ދޯނިއޮތޭ. އަޅ ަގނޑަކީ ވެސ  ރިޔަލ   ބައ ނ މީދ ތަކެއ  އެ

މީހަކަށ ޤ  ކަމ ެގ ޝައ  ހ ރި  އ ނ މީދ ކ ރިނ   ވެރިކަނ   އަޅ ަގނޑ   ތަޖ ރިބާ ވެސ   އޯފ   ،ވީތީވެ  އެ  ޕ ލެޓ ފޯމ ަގއި  ޝޯ 

ހ ވަހެނ  ދ ށީމޭ   ހަމަ ދޮހޮއ ކޮބޭެގ ލަވަިއަގއި ކިޔާ ޮގތަށ  ނަނާކޮށ ލ މ ެގ ފ ރ ޞަތ  ލިބިެގނ ދާނެ ކަމަށ . އެހެނ ނަމަވެސ 

އެއިނ  ހަމަ އެއ  ކަމެއ  ވެސ  ިމ  ؛ ކިޔާފައި މި ޖެހ ނީ މި ފަރިހި އަޅ ަގނޑ މެނ  ނިނ މާލަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

ވެސ  ެގނ ނަވާފަިއ    ތަނަށ  މިއަދ ކޮޅެއ  ވެސ  ނެތ . މަސ ވެރިކަމ ެގ ވަޒީރ  މި    ނ ދިޔަ. ހިތާމައިެގވެރިކަމ ަގއި ެވެގނެއ 

ޕީ.އެނ ސީެގ މެނ ބަރ ނ  -ޕީ.ޕީ.އެމ   ،އެރި އެމ .ޑީ.ޕީެގ މެނ ބަރ ނ  ވެސ  ހަމަ ދެއ ކެވީ އަޅ ަގނޑ މެނ އަޅ ަގނޑ  ހިތަށ 

ސަރ ކާރ ނ  ެގނ ދަނ  ބޭނ ނ ވި  ؛ޮގތ ނ  ހަމަ އެއ  ކަމެއ  ވެސ   ވެސ  ދެއ ކި ވާހަކަ. ސަރ ކާރަށ  މަސ ވެރިކަމާ ބެހޭ

ކަމ ެގ ކަނ ބޮޑ ވ ނ ތަކ ެގ ވާހަކަދައ ކަމ ނ ދިޔައިރ   ކަމެއ  ވެސ  ނ ކ ރެވިެގނ  އެ  މަސ ވެރިނ  ބޭނ ނ ވާ ެއއ   ، ވެސ  ކަމެއ 
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ކަމަކީ ރާއ ޖޭެގ މަސ ކަނޑ ތަކަށ     ،ަމސ ވެރިނ  މިއަދ  ބ ނަމ ނ ދަނީ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ފާހަަގކ ރެިވެގނ ދިޔަ އަނެއ  

މިީއ ަވރަށ  ކަނ ބޮޑ ވާނ ޖެހޭ ކަެމއ .  ؛ ކަ، މަސ ހިފާ ވާހަކަ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ފަހަރ  ވަދެ މަސ ބާނާ ވާހަބޭރ ެގ ބޯޓ 

ޔާރ ، ވަރަށ  ހ ނަރ ވެރި ބޭފ ޅ ނ . ވަރަށ  ސިކަމަށ  ވަރަށ  ހ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ މޯލ ޑިވ ސ  ނެޝަނަލ  ޑިފެނ ސ  ފޯސ އަކީ މި

ެގ އެހެނ  އަސ ކަރީ ފަރާތ ތަކާ ގ ޅިެގނ  ވެސ  ރާއ ޖޭެގ  ބޭރ   ،ވަރ ަގދަ ލަޝ ކަރެއ . އެ ބޭފ ޅ ނ  އެކި ފަރާތ ތަކާ ގ ޅިެގނ 

މަސ ކަނޑ ތައ  ހ ރީ މީެގ ކ ރިނ  ވެސ  ވަރަށ  ރަނަގޅަށ  ބަލަހައ ޓާފަ. އަޅ ަގނޑަށ  ޭއެގ ތަޖ ރިބާކޮށ ލ މ ެގ ނަސީބ  

ދިވެހި ސިފައި  .ލިބ ނ  އަތ ލަިއަގތ އިރ   ބޯޓެއ   މަސ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނ ލަނ ކާެގ  ހ ނަރ ވެރިކަނ   ފެނިެގނ ދިޔަ.  ެގ  ނަށ  

ރައީސ  ިއއ ޒަތ ތެރި  ބަލަހައ ޓާކަމ ެގ    ،އެހެނ ނަމަވެސ   މަސ ކަނޑ ތައ   ރާއ ޖޭެގ  ސަރ ކާރަކ ނ ނެއ   މި  މިއަދަކ  

ޖަވާބ ދާރީެއއ ީގޔަ ސަރ ކާރަކ ނ   ވާހަކަައކަށ   ދައ ކާ  ިމ  ތަނ ަގއި  މި  ނ ދެވ ނ .  މަސ ވެރިނ ނަކަށ   ނ ެވވޭ.  ނ ކަެމއ  

ފެނ  ދ ވަހެއ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ބަލިކަށިވަމ ނ   ނަނީ  ސަރ ކާރ   ތަނ . ދ ވަހަކަށ   ފެއިލ ވަމ ނ ދާ  ސަރ ކާރ   ތަނ .  ދާ 

ެވރިކަނ  ބަދަލ ކޮށ ެގނ  ނޫނ  ޙަ މަސ ވެރިނ ނަށ  ރަނަގޅ  މާ ޮގތެއ  ދެނ  އޮތީ މި  އ ލެއ ، މަސ ވެރިނ ނަށ  ރަނަގޅ  

ދަނ ނަވާނީ އަޅ ަގނޑ   ނ ފެނޭ.  އަޅ ަގނޑަކަށ   ކަމަކަށ   އެބަދި   ،ޮގތަކަށ   މިއަދ   މަސ ވެރިނ   ވެރިކަނ    އޭޖެހެ  ވެހި 

  ބަދަލ ކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ  ފައ ޓަނ . ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ލަނ ދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޢަލީ ރިޟާ. މިޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ރިޟާ ޢަލީ މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ލަނ ދޫމި

  ނިޔަތ ަގިއ ނ ވަތަ އެ ވާހަކަ   މަސ ވެރިކަމ ެގ ދާއިރާައށ  ކ ރިއެރ ނ  ހޯދައިދިނ މ ެގޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ަގބޫލ ކ ރަނީ. އަޅ ަގނޑ   ކަަމށ   ަގރާރެއ   އޮތ   ހ ށަހަޅ އ ވާފައި  ނިޔަތ ަގއި  ކަމަށ    ދެއ ކ މ ެގ  މައ ސަލަެއއ   ކ އ ލި 

ފެށީއ ސ ރެ  ދިރިއ ޅެނ   މީހ ނ   ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި  އަޅ ަގނޑ މެނ   ަގބޫލ ކ ރަނީ.  އަޅ ަގނޑަކަށ     ނ އަޅ ަގނޑ   ފެށިެގނ  

ބޯޓ ހިޔެއ ނ  ބޭރ ެގ  ރާއ ޖޭެގވޭ  ކ ރަމ ނ   ފަހަރ   މަސ ވެރިކަނ   ވަރަކަށ   ކޮނ މެވެސ   ވަދެ  ތެރެއަށ   ނ ދާ ދާއިރާެގ 

  ،ދ ވަސ ވަރެއ  ހަމަ އެއ ވެސ  ހިސާބެއ ަގއި ފެނ ނ ހެނ ނެއ . ައޅ ަގނޑ މެނ  މިއަދ  ހަނދާނ ކޮށ ލަނ ޖެހޭ އެއ  ކަމެއ  ެއއީ

އިއ ޒަތ ތެރި މިނިސ ޓަރަށ  ކ ރައ ވާ  ؟ދ  ކިހާވަރަކަށ  ފ އ ދ ނ ތޯއ އި ވީ ވަވަނަ އަހަރ ެގ ރިޔާސީ އިނ ތިޚާބ ގަ   2013

ވިދާޅ ވަނީ މިނިސ ޓަރ   ިއއ ޒަތ ތެރި  އެނ މެ   ،ސ ވާލ ނ   ނެތޭ  ދަށ ނ   ބެޔަސ ނ ބެޔަސ ެގ  ބޭފ ޅަކަށ   ެއއ ެވސ  

ދ   އ  އޮއ ބޭނީ ނ ވަތަ އެ ވައެ ވާހަކަ   ނ ސަކަށ  ެވސ  ނ ވަތަ އެނ މެ ކާޑަކަށ  ވެސ  ލާރިެއއ  ދެވިފަެއއ . ދެނ ލައިސަ
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ވަނ ޏާ އަޅ ަގނޑ   ކަމަށ ެއހެނ   ދެނ ؟ ނ ފ އ ދ ނ ކަނ  އޮއ ބޭނީ ިގނަިއނ  މަސ ވެރިކަމާ ބެހޭ ކ އ ލި މައ ސަލަ ލަިއެގނ ތޯ

ހިތ ނ  އެއީ ވެސ  އެނ މެ ރަނަގޅ  ޮގތެއ  ކަމަށ  ވެދާނެ. އަޅ ަގނޑ މެނ  މި ސަރ ކާރ ނ  މަސ ވެރިކަމާ ބެހޭ ާގނޫނެއ   

ޭގދޮށ  މަސ ފެކ ޓައޯ  !ކޮށ ފި. ތެދ ފ ޅެއ ފާސ  ރީެގ ވާހަކަ، މަސ ވެރިކަމަށ  ކ ރިއެރ ނ  ހޯދާ ފ ޝޯ ޕ ލެޓ ފޯމ  ވާހަކަ، 

ވަނަ އަހަރ  ފެލިވަރަށ     2018ވަނަ އަހަރ ،    2019ހިސާބަށ  ބަލާއިރ ަގއި  ސ ވާހަކަ އަބަދ ވެސ  ދައ ކަމ ނ  އާދޭ. ތަފާ

ވަނަ އަހަރ  އެ   2019ވަނަ އަހަރ .    2018  ، ޓަނ ެގ މަސ   4000ހަރ   ވަނަ އަ  2019ލަ  މ ޅި ޖ މ   ،ަގނެވިފައި އޮތީ

. ކޮނ މެ އަހަރަކ  ހަމައެކަނި  ޓަނާ ހިސާބަށ  ކައިރިކ ރި   8000ޓަނަށ ،    7000ާގތ ަގނޑަކަށ     ،އަދަދ  ބޮޑ ތަނ ނ  އިތ ރ ވެ 

ވެފަިއ އޮތ     ައޅާބަލާއިރ  ދެ ގ ނަ ޔާވަނަ އަހަރ ެގ ކ ރި  2018އ ތ ރ ެގ މަސ ވެރިނ ެގ އަތ ނ  ަގތ  މަހަށ  ބަލާއިރ ަގއި  

ދެކ ނ ެގ މަސ ވެރިނ ެގ އަތ ނ  ވެސ  ަގތ  މަހ ެގ އަދަދަށ  ބަލާއިރ ަގއި ބޮޑ    ތަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  މި ފެނ ނަނީ.

  ،އަގ  ހޯދައިދިނ މ ެގ ވާހަކައަކީ އަބަދ ވެސ  ޮއނ ނަ ވާހަކަެއއ . ޙަޤީޤަތަކީ ތަނ ނ  ކ ރީަގިއ އ ޅެނީ. މަސ ވެރިނ ނަށ  ހަމަ

ބޮޑ  އަގ ަގިއ  ނ   އެ އަގ ަގއި ަގނެެގނ  ބޭރަށ  އެ މަސ  ހަމަ އެއަށ ވ ރެ  ރާއ ޖެއަށ  މި ަގނ ނަ މަސ  ؛މަސ ވެރިކަމަށ 

ދަނީ ދ ވަހެއ  ދ ވަހަކަށ  ދަށަށ . ސަބ ސިޑީސ ދީެގނ  މިހާރ  ވެސ  މަސ ވެރިނ ެގ   ނ ވިއ ކޭ މައ ސަލަ. އެހެނ ވީމާ، މިފ ކޯ

މަސ ަގނ ނަނ  ފެނ ނީއަތ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ައިއއިރ ަގއި  ނިިމެގނ   ސަރ ކާރ   ކ ރީަގއި  މިފ ކޯ   ،ޖެހެނީ. 

ވައ ޓަ   ،ބަނގ ރޫޓ ކޮށ ލ މަށ ފަހ  އ ނަގށ   ެއސ .ޓީ.ޯއެގ  ެއ  އިބަނގ ރޫޓ ކޮށ ލާފައި  ބަނގ ރޫޓ ކޮށ ލާފަލާފައި    އިއޮތީ. 

، އިކޮޅަށ ޖަހަ އިމި ސަރ ކާރ ނ  މަސައ ކަތ  ފެށީ އަނެއ ކާވެސ  އެ މިފ ކޯ ނަގަ  އެސ .ޓީ.އޯެގ އ ނަގށ  މިފ ކޯ ވައ ޓާލީމާ

ހޯދައިދީ ޮގތ ތަކެއ   ރަނަގޅ   ޙަޤީޤަތަކީއޭެގ  ،މިފ ކޯއަށ   މިއަދ ެގ  ކޮށ ދެވޭތޯ.  ކަނ ތައ ތަކެއ   ިގނަގ ނަ    ،ތެރެއިނ  

ލޮޖީގެ އަގ  ހޯދަިއދިނ މަށ  ޒަމާނީ ޓެކ ނޯަމސ ވެރިނ ނަށ  ހަމަ  ،ެގ ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ  ވެސ  އެބަ ަގބޫލ ކ ރޭދިވެހިރާއ ޖޭ

 ،ޖެހޭކަނ . ކޮނ  ބޭފ ޅަކަށ ތޯ ނޭނެގނީ  މަސ  ދަޅ ަގއި ބަނ ދ ކ ރެވޭނެ ިއނ ތިޒާމ  ހޯދަނ  އެބަނ .  ކަހޭޖެ  ބޭނ ނ ކ ރަނ  އެބަ

 ؛ރީ ޓެއ  ފަށަިއެގނ  ެއބަދޭ. ފެލިވަރ ެގ ބިނ  އެބަ ހިއ ކޭ. އެ ތަނ ެގ ފެކ ޓަމިއަދ  ފެލިވަރ ަގއި ވަރަށ  ބޮޑ  ޕ ރޮޖެކ 

އެ ފެސިލިޓީސ  ވެސ    ؛ރީ އެޅެމ ނ  އެބަދޭ. އަދި އެތައ  ހާސ  ޓަނެއ ެގ މަސ  ރައ ކާކ ރެވޭނެ އިނ ތިޒާމ ފެކ ޓަ  ނ ކޭނި

ކ ރިއަށ   ބާރަށ   އެބަދޭ. މަސައ ކަތ ތައ  ދަނީ  ހ ރިހާ އެނ މެނ  ވެސ     .ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ   ކ ރިއަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ  

ެވސ  މަސ ވެރިކަމަށ   އިޤ   ،ަގބޫލ ކ ރޭ  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ވެސ   ކ ރާނެމަސ ވެރިކަމަކީ  ފައިދާެއއ   ރަނަގޅ     ތިޞާދަށ  

މަސައ ކަތެއ ކަނ . އެހެނ ވީމާ، މި ސަރ ކާރ ނ  ކެނޑިނޭޅި މަސައ ކަތ ކ ރަމ ނ ދަނީ މަސ ެވރިނ ނަށ  ރަނަގޅ  ޮގތ ތައ   

ެގ އިތ ރަށ  ހޯދައިދިނ މަށ . ބޭރ ެގ ބޯޓ ފަހަރ   ތިޞާދަށ  މަސ ވެރިކަމ ނ  ލިބޭ ފައިދާދިނ މަށ . އަދި ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އިޤ ހޯދައި

ނަ  ަގނ ދީެގނ  މަސ އިރ ަގއި ލައިސަނ ސ އި ވަނަ އަހަރ  އަ  2019  ،އިރ ަގއި އި މި ސަރ ކާރ  އަ  ެގތެރެއިނ  އަޅ ަގނޑ މެނ 

އެ   ،އެނ މެ މ ހިނ މ  މަސައ ކަތަކީ  ،ދެކޭޮގތ ަގއި އެނ މެ ބޮޑ  ކާމިޔާބަކީވ ރެ ިގނަ ބޯޓ  އޮތ . އަޅ ަގނޑ      ފަނ ސާހަށ 
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ބާޠިލ ކ ރެ ލައިސަނ ސ   ބޯޓ ފަހަރެއ ެގ  ބާޠިލ ކ ރެވ ނ ހ ރިހާ  އަޅ ަގނޑ     ވ ނ .  ކަމަށ   ކ ރިއެރ މެއ   ބޮޑ   ވަރަށ   އެއީ 

ޖިލީހ ނ  ފާސ ކޮށ  އެ ާގނޫނ ެގ ތެރެއިނ  އަޅ ަގނޑ މެނ  މި މަ  ބޫލ ކ ރަނ . ހަމަ އެއާއެކީަގިއ މަސ ވެރިކަމ ެގ ާގނޫނ ަގ

އަޅ ަގނޑ  ހިތ ނ    އެތައ  މަގ ތަކެއ  ހ ނ ނާނީ  ،ކ ރީަގއި ނެތ  އެތައ  ކަމެއ    ،ިގނަގ ނަ ކަނ ތައ ތަކެއ  ކ ރެޭވނެ މަގ 

 ހޯދައި...މިހާރ  ާގނޫނ ެގ ތެރެއިނ  ހައ ލ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ލ  ރަޝީދ .ޟ ފެލިދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ފަ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  ލ  ރަޝީދ ޟ ފެލިދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ފަ

މަޑ އ ވަރީ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ވަގ ތ  އިތ ރ ކ ރަނ  ހ ށަހެޅ އ ިވ    .ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އާދެ! ޝ ކ ރިއ ޔާ

ވެސ    މި ކ އ ލި މައ ސަލަ ހ ށަހެޅި އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ   ،ލަމ ނ ދަނ ނަވާ  ތާއީދ ކ ރާ ވާހަކަ  ހ ށަހެޅ މަށ  އަޅ ަގނޑ 

ވަނަ އަހަރ ަގއި   2019އިރ   އި އަ  މި މަޖިލިސ  ވ ޖޫދ ވެެގނ   ،ނިހާޔަތަށ  ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ . އާދެ! އެމ .ޑީ.ޕީ ވ ޖޫދ ެވެގނ 

ޕ ލާނ ޓ  އެ ޕ ލެޓ ފޯމ ެގ އަިއސ   ،ފޯމ ެގ ވާހަކައާއި ފ ޝޯ ޕ ލެޓ އޯ  ،ވެސ  ފާހަަގކޮށ ދެއ ވި ފަދައިނ   އެހެނ  މެނ ބަރ ނ 

ވާހަކައާއި  ލިބޭނެ  ވާހަކަާއއި  ،ތެރެއިނ   ވާހަކައާއި ޑީސަ  ،މަސާޖ ކ ރެވޭނެ  އެޅޭނެ  މިނޫ  ،ލ   އެތައ އަދި  ެއ   ؛ނ ވެސ  

އިނ  އެތައ  ޚިދ މަތ ތަކެއ  ލިބޭނެ ވާހަކަ ކެނޑިނޭޅި މި ފ ލޯ ގ ގ މާލެވިެގނ ދިޔައީ އެ ވާހަކަތަކ ނ .  ޢާފޯމ ެގ ޒަރީޕ ލެޓ 

ފޯމަށ  ބޭރ ެގ ބޯޓ ތައ  ފ ޝޯ ޕ ލެޓ . އޯއޮތީ އައިސ ފަ  ފިސާރި ސަރ ކާރެއ ދޯޭއ މި  !އަޅ ަގނޑ މެނ  ހިތަށ އެރީ ސަހަރޯއޭ

ެގނ ދާ ކަހަލަ އ ސޫލަކ ނ ނޭ މި ބޭފ ޅ ނ ެގ މަސައ ކަތ ތައ  ރޭވިފައި މިހިރީ.   ހެނ  ށ ލާފައި މަސ ތައ  ކިހިލިޖަހާލާކައިރިކޮ

ހަތ   ަގއި  ކިހާހިސާބ  އަޅ ަގނޑ ސަ މި  ކަމަށ   ފެނިެގނ ދާނެ  ޕ ލެޓ ފޯމ ތައ   މި  ައވަހަށ   ؛މެނ ރަޙައ ދ ަގއި  ވަރަށ  

މިއަދ  ާގތ ަގނޑަކަށ  ސަރ ކާރަށ   މީދ ކ ރީ. މަސ ވެރިނ  އ ނ މީދ ކ ރީ ެއޮގތަށ .  ފެނިެގނ ދާނެ ކަމަށ  އަޅ ަގނޑ މެނ  އ ނ 

ާގތ ކ ރީ މި. ާގތ ކ ރިއިރ ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ މަސ ވެރިނ  ތިބި ހިސާބ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނާލަނ ޖެހޭ.   އަހަރާ  ހަތަރ 

ޅަކ  މިއަދ  މަސ ވެރިކަމ ެގ އެމ .ޑީ.ޕީެގ މެނިފެސ ޓޯ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މިނިސ ޓަރަކަށ  ހ ރި ބޭފ ހިސާބ ކޮށ ލަނ  އެބަ ޖެހޭ.  

  ، ނޫނީ ހާސިލ ކ ރެވިފައި ހ ރީ ކިހާ ހިސާބެއ ަގއިތޯ ބ ނެދޭށެ ވިދާޅ ީވމަ މިއަދ ެގ ފ ލޯަގއި ވިދާޅ ވީ  ،ކ ރެވިފައި ހ ރީރ ތައ ޔާ

  އ ަވކި މެނިފެސ ޓޯއެ   ކަމަކ ތިމަނ ނައަކަށ  ނޭނެގއޭ. ތިމަނ ނައަކަށ  ނޭނެގއޭ. ތިމަނ ނައަށ  އެނެގނީ މ ޅި ސިސ ޓަމޭ. އެ 

ނ  އަދި ޖޭ.ޕީ  ،ވިއ ކަިއެގނ  ކަމ ަގއި ވިޔަސ   އ މެނިފެސ ޓޯއެ  ،ވިއ ކަިއެގނ  އަދި ކޯލިޝަނ  ސަރ ކާރެއ  ކަމ ަގއި ވިޔަސ  

ކިތާބ  ބެލެހެއ ޓެނ   ދައ ލަތ ެގ މިނިސ ޓަރަކަށ  ހ ރި ކަމ ަގއި ވިޔަސ  މި ހިސާބ  ؛ކަނޑައަޅާ ބޭފ ޅަކ  އެތާ މިނިސ ޓަރ 
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ޖެހޭ.  އެ ހިސާބ ބަ  ޖެހޭ.މި  އެބަ  ބެލެހެއ ޓެނ   ބޯޓ ފަހަރ   ކިތާބ   އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ   ބޭރ ެގ  އައިސ   މީެގކ ރިނ  

ބޭރ ެގ ކ ނ ފ ނިތަކަށ ،  ؟ދާ ވާހަކަ މި ދައ ކަނީ. މިއަދ  ކޮނ  ވާހަކައެއ ތޯ މި ދައ ކަނީ  އަޅަިއެގނ  ކަނޑ ތަކ ނ  ދާމަސ 

 ވާ  ވާހަކަ އެ ދައ ކަނީ. ހަމަ ދާޖަހާލައިެގނ  ނަަގިއެގނ  އެ ދަނީ. އެއެއ  ނޫނ  މި  ދޭބޭރ ެގ ބޯޓ ތަކަށ  ލައިސަނ ސ  

.  ނިނ މާލަނީ. ސަރ ކާރަކ ނ  ނޫޅޭ މިކަނ  ކ ރާކަށ   މި  އަޅ ަގނޑ ެގ ވާހަކަ ޮގތަކީ. ސަރ ކާރަކ ނ  ނޫޅޭ މިކަނ  ކ ރާކަށެއ .

ބޮޑ ކޮށ ފައި މަސ ވެރިނ ނަށ  މަހަށ  ނ ދެވޭ ޮގތަށ  ހަދާފައި މި އޮނ ނަނީ. ލ ެގ އަގ   ލ ެގ އަގ  ބޮޑ ކޮށ ފައި، ޑީސަޑީސަ

ނޫނ    . މީތި ތިރިކ ރެޭވކަށ  ނެތ .  ސަބ ސިޑީސ  ދެނީކީ އ ނ  ނ ޖެހޭނެކިރާކަށ މަސ   .ނ އ ނ ޖެހޭނެ އޭރ ނ  މަސ  ކިރާކަށ 

ޑީސަ.  ރަނަގޅަކަށެއ  ޕ ރޮވަިއޑ ކޮށ ދެނީކީ  ލ   ޙަޤީޤަތ ަގއި  ރަނަގޅަށ   އެހެނ ވީމާވެސ   ބައިވަރ   ނޫނ .  މިކަހަލަ   ،

ކިރޭނެ ޮގތެއ  ނެތ .  އޮތީ. މަސ   އިރ ަގއި މިއިހަމައަށ  އަ   މައ ސަލަތަކ ެގ ތެރޭަގއި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ މަސ ވެރިނ  މިއަދާ 

ތައ   ބައިވަރ  ޮގނ ޖެހ ނ ކަށ  ެވސ  ނެތ .  ކ ރެވޭ އައިސ  ލިބޭނެ ޮގތެއ  ނެތ . ޑީސަލ  ލިބޭނެ ޮގތެއ  ނެތ . އަދި އެކ ސ ޕޯޓ  

ނޫނ . އަޑ ަގދަކޮށ ފަިއ    އ ލެއ  ެގނެވ ނީކީހަނޫނ .    އިނ  އެއ ވެސ  ކަމަކަށ  ނިމ މެއ  ައއީކީމި  .ވެެގނ ދިޔައީއަހަރ     މި ހަތަރ 

ކަމެއ  ކ ރާނަމޭ. ކ ރެވ ނ  ެއއ ވެސ  ކަމެއ  ނެތ . ކަެމއ     ެއވެނިކަމެއ   ތިމަނ ނަމެނ  މިވެނި    މިތާަގއި ވާހަކަދައ ކާނެ

ކޮށ ދީފަިއ  ކޮށ ދީފަ ކަމެއ   ސަރ ކާރ ނ   ޔާމީނ ެގ  ރައީސ   ސަރ ކާރ ނ .  އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އޮތީ  ކޮށ ދީފަިއ  އޮތިއ ޔާ  އި 

ބޫލ ކ ރަނ .  ަގއޮތިއ ޔާ ކޮށ ދީފައި އޮތީ. މަސ ވެރިނ ނަށ  ދެނ ވެސ  ކޮށ ދޭނީ ރައީސ  ޔާމީނ ެގ ސަރ ކާރ ނ ކަނ  އަޅ ަގނޑ   

 ދަނ ނަވަނ .  ކ ރިއ ޔާދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ޓަކައި ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

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

ބެހޭ   މަސ ވެރިކަމާ  ރަީއސ .  އިއ ޒަތ ތެރި  ވާހަކަދައ ކާއިރ ޝ ކ ރިއ ޔާ  ހ ށަހަޅައިެގނ   މައ ސަލައެއ   އެއ ވެސ    ކ އ ލި 

މަސ ވެރިކަނ    އިޚ ލާޞ ތެރިކަމާއެކ   ނ ފެނޭ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކަށ   ތަނެއ .  ސަރ ކާރަކ ނ   މަސައ ކަތ ކ ރި  ކ ރިއަރ ަވނ  

ލޭނާރ  ރަނ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  އަީއ.  ކިޔަމ ނ   ަމސ ވެރިކަމަކީ  ކ ޑައިރ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ކ ކ ޅަށ ފަހ   ކަމަށ   ބިސ އަޅާ 

ކީއ ެވެގނ ބާ މަސ ވެރިކަމ ަގއި އ ޅޭ  ،ދިވެހިރާއ ޖެއިނ  އެނ މެ ިގނަ އާމ ދަނީއެއ  ލިބެނީ މަސ ވެރިކަމ ނ  ކަމަށ  ބ ނާއިރ 

ކ ރިއަރަިއެގނ   އަމިއ ލަ ލޯނ ކ ނ ފ ނިތައ   މީސ މީހ ނ ނަށ   އޯނަރ ނ  ޮގސ ފައި  ކ ނ ފ ނިތަކ ެގ  ދޭވަރަށ  

އެކ  މިފ ކޯ ރަނަގޅ ކ ރަނ     ކާ މިފ ކޯ ދަނީ ދ ވަހެއ  ދ ވަހަކަށ  ދަށަށ . އެއ ވެސ  އިޚ ލާޞ ތެރިކަމަމ އ ސަނދިެވެގނ ދާއިރ 
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.  ނ ނާނީ ރަނަގޅ ވެފަމިފ ކޯެވސ  އޮ  ،ކ ރާނަމަމިފ ކޯ ރަނަގޅ ކ ރަނ  މިއަދ  މަސައ ކަތ ؛ ިމއަދ   ،މަނަ  ކ ރާމަސައ ކަތ 

ޚިދ މަތަކާ އިޚ ލާޞ ތެރި  މަސަ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   އެ  ކ ރާނަމައެކ   ކަނ ތައ ތަކެއ   އަޅާލާ    ،އ ކަތ ކޮށ ެގނ   ކަނޑަށ   އެ 

  އި،ހ ރ ވަ އޮއި ދ ވާލ  ދާޔާލާކަށެއ  ނ ޖެހޭނެ. އެއީ ދިވެހި ރައ ޔިތ ނ  ރެއިވެސ  ކަނޑަށ  އަޅަ  ނ ނ ީގމަސ ތައ  ހަމަ ޔަ

ލަތަށ  ހާނ ދެއ ކިެގނ  އ ޅޭ    ނ  ނަަގއި އެ ލޯލޯނ   ،އޮހ ރ ވަިއެގނ  ބ ރަ މަސައ ކަތ ކޮށ ެގނ  އެ ދޯނިތަކާއި ެއއ ޗެހި ބަނދެލޭ

ކ ރަނީ. ކ ރާ ތަނެއ  ނ ފެނޭ.   ، ެއކަނ އެކަނ  ކ ރަނީ   ،ދާއިރ  ވެސ  ދައ ލަތަކ ނ  އަދިވެސ  ތިމަނ ނަމެނ  މިކަނ  ކ ރަނީ

ތަނ  މި ފެނ ނަނީ. ދެނ  ނ ވިތާކަށ  މި ފެނ ނަނީ ސަރ ކާރަށ     ދެއ ެގ ޮގތ ަގއި މިކަނ  ކ ރާއ ފަހަރަކ  ކެމ ޕޭނ  ވަ  ކޮނ މެ

މީެގ  ފެނ ނ   އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ    ؛ސަރ ކާރަކަށ  ޖެއ ސ ނ ކ ރަނ  އެ ބާނާ މަސ ކޮޅ  އެއިރެއ ަގިއ އޮނ ނަ    ،އ ސ ނ ކ ރަނ ޖެ

ހިސާބ ނ  ފެށިެގނ     އެ  އަޑީަގއި ތިބެެގނ .  ،ތަނ  ބަޔަކ  ރާަވިއެގނ   ކ ރިނ  ދިއ ދޫ އޮފީސ  ތެރެައށ  މަސ ތައ  އަޅާލި

ވެސ  އެނ މެ ބޮޑަށ    ނ ނ ީގނ ވާނެ. މީެގކ ރިނ  ހަމަ ޔައޮތީ ހަލާކ ވެފައޭ ބ ނ ޏަސ  ދޮަގކަށ   އެހިސާބ ެގ މަސ ވެރިކަނ  އެ

ވާނެ ދިއ ދޫ. ެއކަމަކ ، ިމއަދ  ދިއ ދޫަގއި ނެތ  މަސ ވެރިކަމ ެގ ެއއ ވެސ     ކ ރި ބަޔަކަށ  ހިސާބ ަގއި މަސ ވެރިކަނ  .  ހއ

ދަނީ ހަލާކ ކ ރަމ ނ . ރިޒ ޤަށ     ހ ރިހާ ކަމެއ  މި  ބަޔަކ  އަޑީަގއި ތިބެެގނ  ހަމަ މި؟ އ . އެީއ ކީއ ެވެގނ ތޯކަނ ތައ ތަކެ 

އެއީ މަތިނ  ދެއ ވާ  .  ފަހަރ  ސިޔާސީ ޮގތ ނ  އެބަ ކަނ ތައ ތައ  ކ ރޭ  ައޅާ ހިސާބަށ  ބައެއ އަތ   ،ނަމަ  ވެސ  އަތ އެޅޭ

އެހެނ ވީމާ ނެތ .  އަތ އެޅޭކަށ   ވީމަ  ނ ކ ރެވޭނެއެ  އެއ ޗެއ   އޮތ     .ކަމެއ   ކ ރެވެނ   ދ ނިޔެމަތީަގއި  ދެނ   ނ ކ ރެޭވއިރ  

ޖެއ ސ މެއ  ެވއ ޖެއ ޔާ އެބަ ކ ރޭ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  ކ ރެވެނ  އޮތ  ޮގތަކަށ . އިޚ ލާޞ ތެރިކަާމއެކ  މިކަނ  ކ ރަނ  ބޭނ ނ   

ބޭނ ނ  ކ ރަނ   ެއއީ  ކަމެއ .  ކ ރެވޭނެ  ވެސ   ސަރ ކާރަކ ނ   ކޮނ މެ  ެވއ ޖެއ ޔާ  ރ ހ ނަސ  ކަމަށ   ރައ ޔިތ ނ   ކަމެއ    

  ވެއ ޖެެވސ  ސަރ ކާރ ނ  ބޭނ ނ   ، މިފ ކޯެގ ކެޕޭސިޓީ ބޮޑ ކ ރަނ ނ ރ ހ ނަސ  ސަރ ކާރ ތަކ ނ  ދަނީ ކ ރަމ ނ . އެހެނ ވީމާ

  ، ބާއ ާވއިރ  އެބަ ބ ނޭ  ރަސ މިއ ޔާތ ތައ ،  ކަމަށ  ވެއ ޖެއ ޔާ އެކަނ  ކ ރެވޭނެކަނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   ފެނިެގނ  އެބަ ދޭ

އެހެނ ވެއ ޖެއ ޔާ ކޮށ ދޭށޭ.  ކަމެއ   ެއވެނި  ކޮށ ދޭށޭ،  ކަމެއ   މިވެނި  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ނަަގނީ  ދަރަނި    ، ތިމަނ ނަމެނ  

ޓަކައި މަސ ވެރި    ، ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ހާސ   ބޮޑ ކޮށ  ޢާ އެތައ   ކެޕޭސިޓީ  މިފ ކޯެގ  އެދެނ   ައޅ ަގނޑ   ޓަކަިއ  އިލާައކަށ  

މި ކަނ ތައ ތައ  ކޮށ ދޭނ .   ވާނެ ޮގތަށ   މަނ ފާއެއ   ،އ  ފައިދާއެއ  ާވނެ ޮގތަށ ސަރ ކާރ ެގ ކ ނ ފ ނިނ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އެތަ

 ޝ ކ ރިއ ޔާ  ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

   .މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޠާރިޤ 
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 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : މަހިބަދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އަޙ މަދ  ޠާރިޤ  

މި ސަރ ކާރ ނ   މި  ޚާއ ޞަކޮށ   ސިނާޢަތ ަގއި  މަސ ވެރިކަމ ެގ  ރަީއސ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ދ ވަސ ވަރ ަގިއ    ޝ ކ ރިއ ޔާ 

އ ކާލައި ؛މަސ ވެރިނ  ކަނޑަށ   މަސ ތައ   ބާނާ  މަސ ެވރިނ   ރަނަގޅ   ،ދެކ ނ ެގ  ކިރޭނެ    މަސ ވެރިކަނ   ދ ވަސ ވަރ  

މި ހ ރިހާ ކިއ ެއއ ަގއި ޖެހޭ މައ ސަލައިަގިއ ހ ށަހަޅާފައިވާ މި ކ އ ލި    ،އައިސ  ނ ލިބި  ،ނެތި  އ  އެއ ވެސ  އިނ ތިޒާމެ

މައިަގނޑ  މައ ސަލަައކަށ  މަސ ވެރިކަމ ެގ ސިނާޢަތ ަގިއ  ؛ އަޅ ަގނޑ  ތާއީދ ކ ރަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   އަށ މައ ސަލަ

ކަމަކީ އަނ ނަނ ވެެގނ   ،ދިމާވާ  )ަވގ ތ ވެރިކަމަށ   ވަ  ކޮޅަކަށ ފަހ (...  މައ ސަލައަކަށ   ވެރިކަމަށ   ،  ނީމައިަގނޑ  

ވާ ބޮލަށ   މަސ ވެރިނ ެގ  ސިނާޢަތ ަގއި  މަސ ވެރިކަމ ެގ  ޓަކައި އަނ ނަނ ވެެގނ   ހ ވަފެނ    ، ވެއ ދ މަށ   މަސ ވެރިނ ނަށ  

ވަ  ވާ  ޓަކައި  އޭެގއ  ދެއ ކ މަށ   ފެކ ޓަދ ތައ .  މަސ   ޭގދޮށ   ޖަަގހަތަކާއި  އި،ރީއާތެރޭަގއި  އަދި    ،ކަނ ނެލި 

  ތަނ ނ  ޑޮލަރ  ެގނ ނަ ވާހަކަ    ދޯނިތައ  ސ ރީލަނ ކާެގ ބަނދަރ ަގއި މަސ ކިރާފައި އެރާއ ޖޭެގ  ،ހަނދ މަފ ޅ ކޮށ ލަނ ޖެހޭ

ެގ  . ހއ ؛ލަނ ކާެގ ބަނދަރަށ  ދިވެހި މަސ ވެރިނ  ؟ވެސ  ނ ދައ ކާ މި ތިބެނީ  ވެސ  އެބަ އޮތޭ. ކީއެއ ވެތޯ އެ ވާހަކަ

ދ ތައ  ވެެގނ   އ އި އެބަ އޮތ . މިކަހަލަ ވަ ވެސ  މެނިފެސ ޓޯގަ   ޑޮލަރ  ހިފައިެގނ  އަނ ނަ ވާހަކަ  ޮގސ  ކިރާފައި   މަސ ވެރިނ 

 ދ ވާ ަމއ ސަލަ ީމެގ އެނ މެ ބޮޑ  ަމއ ސަލަައކީ ސިޔާސީ ފަރާތ ތަކ ނ . އެނ މެއ މަސ ވެރިނ ނަށ  ާވވެއ ދ މަށ  ޓަކައި ވަ 

އަތޮޅ     .. ގދފަެގއ ލި  ފަހ ނ  ބޭއ ވި ލޯކަލ  ކައ ނ ސިލ  އިނ ތިޚާބ ަގއި ހއ. އިހަަވނ ދޫެގ މެޖޯރިޓީ ވަނީ އެމ .ޑީ.ޕީއަށ 

އދ. މަހިބަދޫެގ ލޯކަލ  ކައ ނ ސިލ   ؛. މަސ ވެރި ހ ރިހާ ދާއިރާއަތޮޅ  ކައ ނ ސިލ ެގ ރައީސ ކަނ  ވަނީ ޕީ.ޕީ.އެމ  ހޯދާފަ

. މަސ ވެރިކަމަށ  ނިސ ބަތ ވާ ހ ރިހާ ހިސާބެއ ެގ ރައ ޔިތ ނ  ވަނީ އިނ ތިޚާބ ެގ ފ ލ  މެޖޯރިޓީ އޮނ ނާނީ ޕީ.ޕީ.އެމ  ހޯދާފަ

ސަރ ކާ ބ ނެފަމި  ނޫނެކޭ  ކީއ ވެތޯރަށ   ވަ  އިދައ ކާފަ  އ މެނިފެސ ޓޯއެ؟ .  ެއ  އ ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ވެފައި  ދ ތަކެއ  

ޙަޤީޤަތަކީ މިއީ  ވެރިކަމަކީތަނ ފީޒ ނ ކ ރެވޭތީ.  މި  ބަދަލ ކ ރ ނ .  ިމވެރިކަނ   ހައ ލަކީ  އޮތ   މިހާރ   މަސ ވެރިނ ނަށ    . ،  

ރީެއއ  ެގނ ގ ޅޭ  ޔަރައީސ ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާއަކީ އެ އަނ ނަ ޕ ރެޝަރެއ  އެ އޮތ  ޮގތަކަށ  ދޫކޮށ ލާ ޒާތ ެގ ތި ހ ރި    މިހާރ 

މަސ ވެރިނ ެގ   ؛ވަނަ ދ ވަސ    10ބަރ  މަހ ެގ  ނ ކ ރިއަށ  އޮތ  ޑިސެ  ،، މަސ ެވރިނ  އޮތ  ޮގތަކީ ބޭފ ޅެއ . އެހެނ ވީމާ 

އ ސ ނ . ޖައ ސައި ސަރ ކާރަށ  ރަނަގޅަށ  އަޑ  ިއއ ވ ނ . އެނޫނ  ރަޙައ ދ ަގއި ރަނަގޅ  މ ޒާހަރާެއއ   ޖެސަދ ވަހ  މާލެ  

  ވޭ ލާއިެގނ  ތެދ ވެހާއަމިއ ލަ  ބަނޑ ދަށ ަގއި.  ޓެރި ޤައ މެއ ެގ  އ ޮގތެއ  މި ސަރ ކާރ ަގއި ނެތ . ސަރ ކާރ  އޮތީ ކައިރި ައވަ

ބިލިއަނ     1.6ކަ ކޯޕަރޭޝަނ   ފެނަ   އޮތީ  ދަނީ. މިހާރ  އެ  ނޫނ . ރާއ ޖޭެގ އިޤ ތިޞާދ  ދާނެ ޮގތަކަށ  ދާނ  މި   ކ ހިސާބަ

. ދެނ  އަނެއ ކާ ދަރަނ ޏަށ  އޮތީ ައއިސ  ޕ ލާނ ޓ ތައ  ހިނ ަގނ  ހަވާލ ކޮށ ފައެ  ރ ފިޔާެގ ދަރަނި އޮތ  ކ ނ ފ ނ ޏަކަށ   

ކޯޕަރޭޝަނ  ފެނަކަ  ވާހަކަފ ޅ  ؛ދަރަނި.  ވިދާޅ ވި މިތާަގއި  މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ރަށ ަގއި   ،ދެއ ކެވި  ތިމަނ ނަމެނ ެގ 

މިކަނ  ދޯނިތައ  އަޅާފައި  މިނިމަމ  ވޭޖާ  ނެލި  ތިމަނ ނަމެނ   ކޯޕަރޭޝަނ ނ  ވަޒީފާ  އޮތީއޭ.  ފެނަކަ    ނ  މިއީ ކޮ؛ އެކ  
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ފެނަކައަކީ ނަރ ދަމާ ނިޒާމ  ހިނ ާގ ތަނެއ . އެތަނަށ  ކޮނ  އާމ ދަނީއެއ    ؟މި ދައ ކަނީ   ވާހަކައެއ އިޤ ތިޞާދީ  ، ވާހަކަެއއ 

ފަޅ ަގއި ލާފައި އެ ކ ދިނ ނަށ  ވަޒީފާދީަގއި ކަނ ނެލި  ދޯނިތައ   ހާސ  ރ ފިޔާއަށ  ކ ދިނ     ތަނަށ  ފަނަރަ  އެ ؟ލިބެނީ

ދާނެ މީހަކ  ނެތ . މިނިމަމ  ވޭޖ  ެގނައީ ރާއ ޖޭެގ   ދެނ  ހ ރި ރަށ ތަކ ަގއި ެވސ . މަހަށ ، އިހަވަނ ދޫަގއި ވެސ   އިއަޅާފަ

ދެ    ބޮޑ އޮތ     އި މިއ ޖޭގަ ޭއެގ ނަތީޖާ މިހާރ  މަސ ވެރިކަމ ެގ ސިނާޢަތަށ  މި ދައ ކަނީ. ރާ  އިޤ ތިޞާދ  ދިރާސާނ ކޮށ .

 . ތަނ ފީޒ ...އިނ  އަނ ނާނެ އިމ ޕެކ ޓެއ  ނ ބަލާ މިނިމަމ  ވޭޖ  ތަނ ފީޒ ކ ރީސިނާޢަތ  ބެލެނ ސ ކ ރާނެ ޮގތެއ  ނޭނޭގ. އެ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

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

 

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

ނ ކިރިެގނ  ހ ށަހަޅާފައި އޮތ  ކ އ ލި މައ ސަލައަށ  މަސ   ،މަސ ވެރިކަމާ ބެހޭ ޮގތ ނ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ދ ކ ރަނ . މަސ ވެރިކަނ  ރަނަގޅ  ދ ަވސ ވަރެއ  ވެއ ޖެއ ޔާ މަސ ވެރިނ  ކިޔ ަގއި އެބަ ތިބެނ ޖެހޭ  ވެސ  ތާއީ  އަޅ ަގނޑ 

ވ މ ނ  މަސ ވެރިނ  ހަމަ ޮއފ  ސީޒަނ ަގއި ެވސ  ެގއަށ  ެގނ ދަނ  ލިބޭ ފައިސާ ސީޒަނ     މިކަނ   ބާރަ ދ ވަހ . މިޮގތަށ ދިހަ

ހަތަރ  ބ ރެއ   ނަކަށ  ތަފާތެއ  ނާދޭ. އޮފ  ސީޒަނ ަގއި ެވސ  ތިނ ތެރޭަގއި ވެސ  ެގއަށ  ެގނ ދަނ  މި ލިބެނީ. މަސ ވެރިނ 

ބޭނިޔަސ  ތިނ ހަތަރ  ބ ރެއ ަގއި މަސ  މި ކިރެނީ  އެ މީހ ނ ނަށ  އެޅޭ. ސީޒަނ  ތެރޭަގއި ވެސ  ކިތަނ މެ ިގނަިއނ  މަސ 

ައޅ ަގނޑަށ  ޚަބަރ  ލިބިފައި އެބަ  ؛، އެކަމަށ  ަވގ ތީ ހައ ލެއ  ނަމަވެސ  ަގއި އޮނ ނަނ ޖެހޭތީ. އެހެނ ވީމާއ  ިގނަ ަވގ ތ  ކި

ސީޒަނަށ  ަވގ ތީ ޮގތ ނ  ބޭރ ނ     ފަހަރ   އެއ   .ހިސާބ ގައި  2010  ނ ،ތަނ ކޮޅެއ  ކ ރި  ައޅ ަގނޑ  ބެލިބެލ މ ނ   ،އޮތ 

 ވަގ ތީ ހައ ލެއ  ނަމަވެސ  މިކަމަށ  ެގނ ނަނ  އެބަ ޖެހެއޭ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ދާއިމީ   ކަ.ބޯޓ ތަކެއ  ެގނެސ ެގނ  ކިރި ާވހަ

މަސ ވެރިނ ނަށ  މި ދޭ ސަބ ސިޑީ ދޭ ޮގތ . ވަރަށ    ،ހައ ލެއ  ހޯދައިދެވެނ  ނެތިއ ޔާ. ދެނ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނީ

  ސ ސަބ ސިޑީއ ޅޭ މަސ ވެރިނ ނަކަށ  އެ ތެލ ެގ    ސާފ ވެރިކޮށ  ކ ރާ ކަެމއ  އެ ކަމަކީ. މާލޭ ސަރަޙައ ދ ަގއި މިބޭއިނ 

ޮގތެއ  ނޯވޭ. ދެކ ނ ެގ މަސ ވެރިނ  ލީޓަރެއ  ސޯޅަލިބޭނެ  ތެޔޮ  ލިބޭ. އެތަނ ނ   މި   ،ސަތާރަ ރ ފިޔާއަށ  އަޅާއިރ ނަށ  

  ، ލަނ  ، އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ސަރ ކާރަށ  ގޮވާސަރަޙައ ދ ެގ މަސ ވެރިނ  މި ޖެހެނީ އެކާވީސ ، ބާވީސ  ރ ފިޔާއަށ . އެހެނ ވީމާ

ެއއ ެވސ  ބަޔަކ     ، ރިނ ނަށ  ވެސ ކަމަށ  ވަނ ޏާ ހ ރިހާ މަސ ވެ  ހ ރިހާ ސަރަޙައ ދަކ ނ  ވެސ  ތެލަށ  ސަބ ސިޑީސ  ދޭ

ސަރަޙައ ދެކޭ ؛ނ ކޮށ ތަފާތ  ތިބި  މަސ ވެރިނ   ޮގތަށ  ،  ިގނަ  ތަފާތ ނ ވާނެ  ސަރަޙައ ދެކޭ  ތިބި  މަސ ވެރިނ   މަދ  

ކިތަނ މެ ިގނައިނ     ،މަސ ވެރިނ ނަށ  އެ ސަބ ސިޑީ ލިބޭނެ ޮގތ  ހަދައިދިނ ނ . ދެނ  އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލާ އަނެއ  ކަމަކީ
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މާލޭގައި، ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ިވޔަސ  ިމ ފ ރަމަސ ވެރިކަނ  ކިތަނ މެ ތިޔާގި   ، މަސ ތައ  ކަނޑަށ  އެޅިޔަސ   ،ޔަސ މަސ ބޭނި

ހެޔޮކޮށ     މާލޭަގއި ލައިެގނ ކާކަށ  މިތާ ދިރިއ ޅޭ މީހަކަށ  އަގ ބައިކޮށ ފަިއ ދެބައި ދިރިއ ޅެމ ނ ދާ މި ފ ރަ  އާބާދީެގ ތިނ 

އެ ނެތ .  މިހާރަކ   ޮގތެއ   ލިބޭނެ  ބަލަމަހެއ   ކީއ ވެތޯ  މާރ ކޭޓާ  ،އިރ ލާއި އީ  ސިޓީ   މިހާރ   މާލޭ  އޮތީ  ހަވާލ ވެފައި 

. ދޯނިފަހަރަށ   ދީފަވިއ ކ މ ެގ ހ އ ދައޮނ ނަނީ ދެތިނ  ޕާޓީއަކަށ  އެތާ މަސ  އެ  ކައ ނ ސިލ ނ . މާލޭ ސިޓީ ކައ ނ ސިލ ނ   

ހ އ ދަ މި  ވެސ   ކ ރި  އެހެނ ސަދޭނ ެވެގނ  ސަރވޭތަކެއ   އ ޅޭ.  އެތާ ރަޙައ ދ ަގއި  މީހ ނ ނަށ   ދޯނިފަހަރ ެގ  ނަމަވެސ ، 

ތިޔާިގ ދ ވަސ ވަރެއ     މަސ  ކިތަނ މެ  ،ޮގތަކީ  ވިއ ކ ނ  މަނާ. އެހެނ ވީމަ، ބ ރޯކަރ ނ  މަސ ކޮޅ  ނަާގފައި މި ހަދާމަސ 

މަސ   މިއީވިޔަސ   ެއހެނ ވީމަ،  އަގ ަގއި.  ބޮޑ   ހ ނ ނަ  އެ  ހަމަ  ރާއ ޖެއަށ     ވިއ ކަނީ  ކަމެއ .  ހައ ލ ވާނ ޖެހޭ  ވެސ  

 ދ ވަސ ކޮޅ  ލައިެގނ ކާނެ މަސ ކޮޅ    ކަމަށ  ަވނ ޏާ ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ދިރިއ ޅޭ ހ ރިހާ ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އެ  މަސ ވެރިކަނ  ތިޔާިގ

ދަނ  ސަރ ކާރ ނ  އެބަ ޖެހޭ ބާރ އަޅައިދޭނ . ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ   ހެޔޮކޮށ  ލިބޭނެ ޮގތ  ހަ  ވެސ  ހަމަ ައގ 

 ޝ ކ ރިއ ޔާ. 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 އަލިފ ށީ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ރަޝީދ  ޙ ސައިނ . ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ދ  ރަޝީދ  ޙ ސައިނ  ާވހަކަދެއ ކެވ ނ : އަލިފ ށީ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަ

 ، އައިސ  ލިބޭނެ ޮގތ  ހެދ މާއި  ، ކ ރ މާއިބޫލ ކ ރަނ  ކެޕޭސިޓީ އިތ ރ ަގޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އާދެ! އަޅ ަގނޑ   

ލ އިފަސޭހަކޮށ ޑީސަ ވީހާވެސ   މަސ ެވރިނ ނަށ   ޮގތ   ލިބޭނެ  އެ  ؛ވ ނ ލ   މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ   ނައިފަރ  

އަޅ ަގނޑ  ެއއަށ  ތާއީދ ކ ރަނ . ސިޔާސީ ބޭނ މަށ    ދ  ކަމަށ  ވަނ ޏާގ ސަކ އ ލި މައ ސަލަިއެގ މަ ؛ރާރ ެގަގހ ށަހެޅ އ ވި  

ކެވޭނެ ބޭފ ޅެއ  ކަމަކަށ  އަޅ ަގނޑ  ނައިފަރ  ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ނ ދެކެނ . އ ވެސ  އެ ވާހަކަ ދެ  ހަމަގައިމ 

ހައ ލ ތަކާއި ދ ރ     ެގމިކަމަށ  ެގނެވެނ  ހ ރި ކ ރ  ރާސ ތާ  ، ޓީަގއި މި ަމއ ސަލަ ދިރާސާކޮށ  އިޤ ތިޞާދީ ކޮމި  ސަބަބަކީ،

 ހައ ލ ތަކަކީ ކޮބަިއކަނ  ނިކަނ  ރަނަގޅަށ  އެ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަށ  އެނިގަވޑައިަގނ ނަވާނެ. ެއޮގތ ނ  މިހާރ    ެގރާސ ތާ

ވ ރެ ވެސ    މާޒީވެދިޔަ ސާޅީސ ަވރަކަށ  އަހަރަށ ކީ  މަސ ވެރިކަމ ެގ މައ ސައަ   ،ޖެހިފައި އޮތ  މައ ސަލަައކީރަނަގޅ ކ ރަނ 

ކ ރަމ ނ  ރާއ ޖެއަށ   ފެއ ޓިެގނ   މަސ ވެރިކަމާއި  ކ ރިނ   އަޅާ  އައި  މަސ ވެރިކަމާ  ކ ރަމ ނ ދާ  ބަލާއިރ ަގއި  މިހާރ  

ތައ  ނ ެގނެިވ ިގނަ ދ ވަސ ތަކެއ  ވެެގނ   ބޫލ ކ ރަނ . އެ ބަދަލ ަގެގނ ނަނ ޖެހިފައި ހ ރި ބޮޑެތި ބަދަލ ތަކެއ ކަނ  ައޅ ަގނޑ   

ނެތ ނ ކަނ  އަޅ ަގނޑ   ދޭނ ވާ އެނ މެ ފ ރިހަމަ ސަމާލ ކަނ  ދެވިފައިދަނީ ހ ރިހާ ސަރ ކާރ ތަކ ނ  ވެސ  މަސ ވެރިކަމަށ     މި



2220 ސެޕ ޓެނ ބަރ  26            ޖަލ ސާ                       ވަނަ   71ދައ ރ ގެ ވަނަ ތިނ  ގެ ވަނަ އަހަރ   2202  

 

 

60 

 

 

ޖީލ ެގ    އަޅ ަގނޑ މެނ  ސަރ ކާރ ެގ ފަރާތ ނ  ތިނ ވަނަ  ،ބޫލ ކ ރަނ  އިނޭގތޯ. އެހެނ  މިދެނ ނެވީަގއަޑިނ     ހަމަ ހިތ ެގ

ދަިއެގނ  މިފ ކޯ ބޯޓ ޔާޑ ަގއި ނެރެެގނ  ހޯރަފ ށީަގއި އޮތ  މަސ ވެރިނ ެގ އ މަސ ދޯނ ޏެއ  ފ ރަތަމަ އަލަށ  މިފ ކޯއިނ  އ ފަ

ބޮޑެތި މަސ ދޯނިފަހަރ     ޮއޑިވެރިނ  ެއއަށ ވ ރެ މާދ ވަހ  ތަޢާރ ފ ކ ރި. ތަޢާރ ފ ކ ރިއިރ  އަިމއ ލަ މަސ ވެރިނ ، އަމިއ ލަ  

ބާނަމ ނ ދޭ. އޭރަކ  ނެތ  ކެޕޭސިޓީއެއ . ރާއ ޖޭަގއި ކެޕޭސިޓީ އިތ ރ ކ ރ މަށ  މަސ   ވ ޖޫދަށ  ނެރެ  ވެސ   ހަދައިެގނ  އޭރ 

ހަމަގައިމ  ކަނ ތައ ތަކެއ   ިގނަ  ހިމެނިަވޑަިއަގނ ނަާވ    ޓަކައި  ކޮމިޓީަގއި  އިޤ ތިޞާދީ  ކ ރާކަނ   ސަރ ކާރ ނ   މި  ވެސ  

ވެއ ޖެއ ޔާ އެނިގވަޑަިއަގ  ބޭފ ޅަކަށ   ރަނަގޅަށ   ައޅ ަގނޑ ވަރަށ   އެޮގތ ނ   ކޮނ މެވެސ   ނ ނަވާނެ.  އެ  ހަމަ    ވަރަކަށ  

ސ ޓޯރޭޖަކީ    ނ ކޮށ ލ ސާއ ހިމަޢ ލޫމާތ ތައ    ފެލިވަރ ެގ  ދެކެނ .  ކަަމށ   ކަމެއ   ރަނަގޅ   ޓަނ ެގ މެޓ ރިކ   500އެއީ 

ކޫއ ޑޫެގ  މ ނ  އެބަ ދޭ.  ޓަނަށ  ބަދަލ ކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ  މިހާރ  ކ ރަމެޓ ރިކ   400ތަނ     އެ  ،ސ ޓޯރޭޖެއ . އެހެނ ނަމަވެސ  

 ސ ޓޯރޭޖަކަށ  ބަދަލ ކ ރައ ވަމ ނ  އެބަ  ެމޓ ރިކ ޓަނ ެގ ކޯލ ޑ ހަތަރ  ހާސ    !ފ ކ ރައ ވާތިމާހަތަރ  ހާސ ،  ސ ޓޯރޭޖަކީ  

 އެއ  ހާސ   ޓަނަށ . އަދިމެޓ ރިކ ހަތަރ  ހާސ   ޓަނ ނ   މެޓ ރިކ   ދެ ހާސ ސ ޓޯރޭޖ    ެގނ ދަވާ. ެއޮގތަށ  ކޫއ ޑޫެގ ކޯލ ޑ 

. ގާއިމ ކ ރެވޭ  އެބަ އަލަށ  މެޓ ރިކ ޓަނ  200 ިގރީގައިތ ކަނޑ އޮ  ފ ރީޒިނ ގ ކެޕޭސިޓީ އެބަހ ރި.  ރައިނ ބ ނ   މެޓ ރިކ ޓަ

މ ލަކ ަގއި  އެއ  ހާސ   ތިނަދޫަގއި   އަދި  ސ  ސަތޭކަ  ފަމެޓ ރިކ ޓަނ ،  އާރ .އެސ .ޑަބ ލިއ     50މެޓ ރިކ ޓަނ .  ދޯނީަގއި 

ޑަބ ލިއ   .އިތ ރ ނ  އެސ .ޑީ.އެފ .ސީެގ ލޯނ ެގ ދަށ ނ  އާރ .އެސ އ ވާ. އޭގެ ސިސ ޓަމ  ގާއިމ ކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ  އެބަ ކ ރަ

 އަދި . ެއއ ޗެއ  މެޓ ރިކ ޓަނ ެގ  2400 ެއއީ  ރެއ  ރާއ ޖެއަށ  ެގނެވ ނ .ކެރިޔަރ  ސިސ ޓަމ  ތަޢާރަފ ކ ރަމ ނ  އެބަދޭ. ރީފަ

ފި  ސަތޭކަ. ހ ރޭ ސ ޓޯރޭޖެއ  މެޓ ރިކ ޓަނ  ތިނ  ސަތޭކަ ޮގތަށ މެޓ ރިކ ޓަނ   ހ ޅ ދޫަގިއ    ށ އިތ ރައޭގެ  ނިކ ރެވޭ  ހ ރޭ. 

މެޓިކ ޓަނ    600އިތ ރ ކ ރ މ ެގ މަސައ ކަތ ކ ރަމ ނ  ެއ ދަނީ. އަދި    1500ސ ޓޯރޭޖެއ  ހ ރޭ.    މެޓ ރިކ ޓަނ ެގ ކޯލ ޑ   1200

   ޒ ...ރީފ  ބ ރައިނ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . ޝަރީފ  އިބ ރާހީމ  މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ދާއިރާެގ މަރަދޫ

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާހީމ  ޝަރީފ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ކީ ކައިެގނ ނޭ  ބަހ ސަމިތާނަގިއ ކ ރެވޭ    ،ދައ ކާއިރ   . މަސ ވެރިކަނ  ތަރައ ޤީކ ރާ ވާހަކަރަީއސ  އިއ ޒަތ ތެރި ޝ ކ ރިއ ޔާ

 ،އޮތ  ހިސާބަށ  ބަލާއިރ   ދިވެހިރާއ ޖޭެގ މަސ ވެރިކަނ  މިހާރ  ޮގއ ސަ ؛. ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ މޭނ ކައެއ  ނ ފ ރާނަ  ފ ރާނީ

ނޫނ .  ބޫލ ކ ރ މަކީ ޙަޤީޤަތެއ  ގަ ދީެގނ  އަބަދ  މަސ ެވރިކަމަށ  ބޭނ ނ ވާ އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ  ކ ރެވިދާނެ ކަމަކަށ  ސަބ ސިޑީ
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އެކަށީެގނ ވާމިތާ މިފ ކޯއަށ   ވާހަކައާިއ  ޕ ރަިއވެޓަިއޒ ކ ރާ  މިފ ކޯ  ވާހަކައިނ ވެސ ޓ މަނ ޓ   ނަގއި  އެބަ  ނ ކ ރެވޭ   ވެސ  

ަގބޫލ ކ ރަނ ޖެހޭ  އެހެނ ނަމަވެސ ، .އެބަހ ރި ޙަޤީޤަތ  ވެސ  ެއއ ޗެއ ަގއި  ހ ރިހާ  މިވަރަށ .    ސަރ ކާރ ނ  އެކަށީެގނ ވާ   ދައ ކާ

 ައޅ ަގނޑ މެނ  އެނ މެ ވެސ  ސަރ ކާރ ތަކ ނ  ހ ރިހާ ދިޔަވޭތ ވެ  ބަލައިލީމާ ކަށ ޓެޓިސ ޓިސ   އޮތ . އެހެނ  ކަމެއ  ވެސ  އެބަ

 ިގނަ ވަރަށ  ވެސ  ޓަކައި  ތަރައ ޤީއަށ   ،މަސައ ކަތ ނ ކ ރެވ ނަސ  ތަރައ ޤީެގ ިމނ ވަރަށ  އެދެވޭ އެނ މެ މީދ ކ ރާނ އ 

. ސަރ ކާރ ނ  ދިނ   ކޮށ ެގނ  އެޮގތަށ  ެއކަނ  ަގއި ޙަޤީޤަތ  ެވސ    ބޮޑ ވީ  ދޯނިފަހަރ  ެގމަސ ެވރިނ   .ކ ރެިވއ ޖެ މަސައ ކަތ 

ވަނަ    1980 ؛އ ރެއ  އަދާކޮށ ފަިއވާކަނ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ ފާހަަގކ ރަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ދަ ސަބ ސިޑީ ވަރަށ  ބޮޑ   

ތަފާސ  ކަމަށ   ބޭނި  ދިވެހިރާއ ޖެއަށ   ދައ ކަނީ،އަހަރ   އަދަދަކަ   ނާޓަ 40000އި  އާ  39000  ހިސާބ   ށ   ދޭތެރޭެގ 

 ލައ ކަ ވިހި ހާހާ އެއ   އާއި  ެއއ  ލައ ކަ ފަނަރެގ އަހަރ ތަކ ެގ ތެރޭަގިއ  2020 މިހާރ   ،އަހަރ ތެރޭަގިއ. އެހެނ ނަމަވެސ  

ލައިނަކީ ދ ނިޔޭެގ ނިސ ބަތ ނ     ޑ  ނ  އެދިވެހިރާއ ޖޭަގއި މިހާރ  މި ބޭނ ނ ކ ރާ ޕޯލ  ފާހަަގކ ރެވޭ.  ކަނ ދޭތެރޭެގ ޓަނ  ބާނާ

ލައިނ ނ  މި     އެނ ޑ ޕޯލ  ެއކަނި 23 ދ ނިޔޭެގ ބާނާ މަހ ެގ %މ ޅި  ، ވައ ތަރ .ބާވަތ   މަދ ނ  މަސ ބޭނޭ ބަލާއިރ  އެނ މެ

ރަީއސ  އިއ ޒަތ ތެރި  އިނ ޑިއާ   ؛ބާނަނީ.  އަދަދެއ .  ދަށ   ވެސ   ނިސ ބަތ ނ   އެއަށ ވ ރެނ   ދ ނިޔޭެގ  ވެސ   ކަނޑ ަގއި 

 އިނ ޑިާއ  އިނ ޑިއާ ކަނޑ ަގއި ބާނަނީ. ެއޮގތ ނ  ބަލާއިރ   23މަސ ބާނާވަރ  ދަށ . ެއއީ މ ޅި ދ ނިޔޭެގ ބާނާ މަހ ެގ % 

ދިވެހިރާއ ޖެއަކީ އެނ މެ ކާމިޔާބ ކޮށ  މަސ ހިފާ ތަނ . ދިވެހިރާއ ޖެއަށ  އިނ ޑިއާ ކަނޑ ެގ    ، ކަނޑ ެގ ޤައ މ ތަކަށ  ބަލާއިރ 

 މިފ ކޯ ޕ ރަިއވެޓަިއޒ ކ ރާ ވާހަކަ. މިތާނަގއި ދެކެވޭ ެއއ  ވާހަކައަކީ؛ އެބަ ބާނާ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    20ބޭނޭ މަހ ެގ %

ކަނ ކ ރަނ ވީ ޮގތެއ  ނޭނޭގ. މިފ ކޯއަށ    އެހެނ ވީމާ، .ނ ވާނޭޓަިއޒ ކޮށ ެގނ  ޕ ރައިވަ މިފ ކޯ ނޫނެކޭ ،ބ ނަނީ މި އަނެއ ކޮޅ ނ 

ވިއ ކާ ކަމަށ  ދަށ ނ  މަސ   ށ  ވ ރެބޭސ  ޕ ރައިޒަ ކެޓ ަގއި އޮނ ނަ ލައިނަށ ވ ރެމާ  ވާމީގ  ބައިނަލ އަ  ،ލައިނ ކިހިނެއ ތޯ ބޭސ 

ޮގތ ނ  އެބަޖެހޭ  އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ މެނ  ސިޔާސީ  ؟ކ ރަނ ތޯ މިފ ކޯައށ  ލާރި ހޯދާނީ އިނ ވެސ ޓ ވަނީިވއ ޔާ ކިހިނެއ 

ބަޔަކަށ  ކެރޭ  ދައ ކަނ   ވާހަކަ   މީހ ނ  ބޭރ  ނ ވަތަ މަހ ެގ  ޓަިއޒ ކ ރަނ ޏާޕ ރައިވަ މިފ ކޯ  ވާނ . ދައ ކަނ ވާ 

 ޕ ރައިޒ  ބޭސ   މަހ ެގ  ޮގތަށ  ހެދި  ވެސ  މަށ ޓޫރިޒަ ވަނ ޏާ ކަމަށ   ކިޔާމަރ ޙަބާ އަޅ ަގނޑ މެނ  އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓަށ 

ބ ނ ޏަސ  އެ   އޭ! . ހ ޅ ވާލަނ ވީ އިނ ވެސ ޓ މަނ ޓަށ  ދޫކޮށ ލާފައި ހ އ ދަދީފާނަމޭ، އަނ ނާށޭ  ހ އ ދަދީފީމޭ،  ތިމަނ ެމނ  

ބޭސ  ސަރ ކާރ ނ   ަގބޫލެއ ނ ކ ރާނެ  ދ ވަހަކ .ދަޢ ވަތ   ހިފަހައ ޓާހާ   ބ ނޭ  އެބަ މަޖިލީހ ނ  ތެރިއިއ ޒަތ  މި  ލައިނ  

މަސ ވެރިނ ނަށ  ލިބޭ  ބަހައ ޓައިެގނ   އ   ލައިނ  ޕ ރައިޒެ ސ ވާލަކީ، މ ޅި އަހަރ  ބޭސ  .ނ ލިބެއޭ އަެގއ ހަމަ މަސ ވެރިނ ނަށ 

 ޮގތ   ކިރޭނޭ   މަސ  ހ ރިހާ   ތެރޭަގއި  ދ ވަސ ކޮޅެއ ެގ މަދ   ، މޫސ މެއ ަގއި  ބާނާ ބާރަށ  ނިކަނ  މަސ  ؟އަގ ތޯ ރަނަގޅީ

 !ދެއ ވާ އ މިނެޓެ  ، އެނ މެއިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ    ؟ކ ރ ނ ތޯކަވަރ  ނ ޓ އިނ ވެސ ޓ މަ ކ ރާ ެއކަމަށ  ހަދައިެގނ 
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 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

   ޖާބިރ .هللا ޢަބ ދ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ   ކާށިދޫ ދާއިރާެގ

 

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

ކިރިޔާ ކަނ ނޭނެގ ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ަގއި މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އެއ ޗެއ  ރަނަގޅަށ  ެއ    ދެ. އަދި އާ

ބަހެއ  އެ ވިދާޅ ވީ. އަޅ ަގނޑ  އ ފާކ ރަނ     ރަނަގޅ  ވިދާޅ ީވ. ޝ ކ ރ ދަނ ނަވަނ  ެއ ކަމަށ  ޓަކައި. ވަރަށ  ޒަމާނ ކޮށ ފައި  

މ  ކޮމިޓީެގ  އިޤ ތިޞާދީ  މަޖިލީހ ަގއި  ކަނ ނޭނެގމި  ކެޕޭސިޓީއާބ ރީފ ކ ރަމ ނ ކ ރިނ     ޤައ ރިރ   ޮގތ ނ .   ބެހޭ  ދިޔައީ 

ބަލާއިރ ަގިއ  އަޅާ އަޅ ަގނޑ  އިނީ ައޑ އަހަނ . ރަނަގޅ  ވާހަކަފ ޅެއ  ެއ ވިދާޅ ީވ. އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ކެޕޭސިޓީައކީ ޓޫރިޒަމާ

ސަބަބ ނ ޓޫރިޒަމ  ވިޔަފާރިއަ  ެގ  ހިނގައިެގ  ށ މިނިަވނ   މިހާ ދޫކޮށ ލީާމ  މަސ ވެރިކަނ   ކީއ ވެެގނ ތޯ  ނ ފިނޫނ ތޯ. 

އ ޅެނީ  މި  ވަ  ،މ ހިނ މ ވެެގނ   މީހާއަށ   ވޯޓ ަގނޑ   ދެއ އ މަސ ވެރި  އޭނާެގ  ސަބަބ ނ    ؛ކޮށ ލާފައި  ޓޫރިޒަމ ެގ  ހަމަ 

ނ ޏާ  ރެއ ަގއި އޮނ ނަ ސަރ ކާރަކަށ  ބޭނ ނ ވެއ ޖެ ކަމަށ  ވައި އެ ހަމަ ،ވޯޓ ަގނޑ  ލިބޭނެނޫނ ތޯ މިހާރ  ވެސ  ސަރ ކާރަށ  

  ،މ ެގ ނަތީޖާއަކީޔ ރ ކާރ ނ  އަތ ބާނައިެގނ  ނ ެގނ ދިވޯޓ ަގނޑ  ހޯދ މަށ  ޓަކައި ކޮނ މެހެނ  ޓޫރިޒަމ  އިނ ޑަސ ޓ ރީ ސަ

މިލިއަނ    400  ،މިލިއަނ   300ލަރ ެގ އިނ ވެސ ޓ މެނ ޓ ތައ  އަނ ނަމ ނ  މި ދަނީ. މިހާރ  ވެސ   ބޭރ ެގ ބޮޑެތި ބިލިއަނ  ޑޮ

ޕ ރޮޖެކ ޓ   ނަހަދާނ   އެބައާދޭ.   ޑޮލަރ ެގ  އެހެނ   ިމ  ވީމަސ ވެރިކަނ   ތަކ ރާރ ކޮށ   އަޅ ަގނޑ   ނ ފެނ ނާތީވެ  ސަބަބެއ    

ކޮނ ގ ލޮމަރޭޓ ނ . މިއީ ދ ނިޔޭެގ   ބޭ ބޮޑެތި ސިނ ާގތިއ   ކަމަށ  ވެސ  ބޭނ ނ ވާ ދ ނިޔޭަގިއ ެއބަމަސ ވެރި ،  ދަނ ނަވަނީ

ދ ނިޔޭެގ ބޮޑެތި ޤައ މ ތަކ ަގއި ވަރަށ  މ ހިނ މ ކޮށ   ؛މ ހިނ މ ވަރަށ  ބޮޑ  އެއ ޗެކޭ މަހަކީ. ެއއީ ކާނ  ބޭނ ނ ކ ރާ ވަރަށ   

 ، ކީއެއ . ކީއ ވެެގނ ތޯ ނޫނ  މީ  މަސ  ބޭނ ނ ކ ރަމ ނ ދަނީ. އެހެނ ވީމާ، ދ ނިޔޭެގ ތަހ ޒީބ  ޤައ މ ތަކ ަގއި އަލަށ  ކ ރާ ކަމެއ 

އަޅ ަގނޑ    ރަނަގޅަށ .  ވަރަށ   ވިދާޅ ވިނޫނ ތޯ  ޞާލިޙ   މ ޙައ ަމދ   އިބ ރާހީމ   އެބަހ ރި   ހަނދާނ ރައީސ  

ޕ ރައިެވޓަިއޒ ކ ރެވ ނީމޭޕ ރައިވެޓައިޒ ކ ރާނަ ކޯއ ޗެއ   ނ ހިނާގ.  ؟.  މިތާކ   ކަމެއ   އެހެނ   ނޫނ   ބޮޑ ކ ރ ނ   ައނ ބޮޑި 

މިހާރ  ވިޔަފާރިެއއ ނ ކ ރޭ. އެމ .ޓީ.ސީ.ސީއަށ  ބަލަާމ    ނ މިތާނަގއި ޕ ރައިވެޓ  ސެކ ޓަރ   ޤހިނާގއެސ .ޓީ.އޯއަށ  ބަލަމާ

ސ ޓ ރަކ ޝަނ  މަސައ ކަތެއ  ނ ލިބޭ. މިހާރ  ޓޫރިޒަމަށ  ވެސ  ަވނ ނަނީ. ވަދެެގނ  ޓޫރިޒަމ ެގ  އެއ ވެސ  ކޮނ   !ހިނާގ

ވިޔަފާރިތައ  ވެސ  ހަމަ ސަރ ކާރ ނ  ބޭނ ނ ހާ ޮގތަކަށ  ރެިގއ ލޭޓ ކ ރަނ  މި ބޭނ ނ ވަނީ. އެހެނެއ ނޫނ  ވިޔަފާރިކ ރަނ ޖެހެނީ.  

މާޙައ  މިނިވަނ   އ ސޫލ ނ   ިވޔަފާރީެގ  ކީ  . ލެއ ގައިވިޔަފާރިކ ރާނީ  މިފ ކޯެގ  ؛ހޭެގނ  އ ވެ ސަރ ކާރ ނ   އަޅ ަގނޑަކީ 

ޗެއަރމަނ ކަނ  ކ ރި މީހެއ . ައޅ ަގނޑ  އޭރ ަގއި މިފ ކޯެގ ޗެައރމަނ ކަނ  ކ ރިއިރ  އޮނަރަބަލ  ޤާސިމ  އިބ ރާހީމ  ހ ނ ނެވީ 

މިނިސ ޓަރަ ޕ ރަިއވަކަފިނޭނ ސ   އ ޅ ނީ  ައޅ ަގނޑ   ޕ ރައިވަށ .  ހިނާގ  ފ ރަތަމަ  ރާއ ޖޭެގ  ޓަިއޒ ކ ރަނ .  ޓައިޒ ކ ރަނ  
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ޓ ރޭޑިނ ގ ކީއ ެވެގނ  ނ ހެދިެގނ  މި    ރބޯޑަ  ސ ކ ރޮ  އ ޔިތ ނ ނަށ ޓެރި ޤައ މ ތަކ ެގ ރަ އ ރައ ޔިތ ނ ނަށ . ކައިރީެގ ައވަ 

ޮގތެއ އެނ ޑިބޯޑަރ ޓ ރޭސ މިފ ކޯއަކަށ  ކ ރޮ ؟އ ޅެނީ   އ  ނ ހެދ ނ . ރާއ ޖޭެގ މީހ ނ ނަކަށ  އެތާނެގ ޝެއަރ ވިއ ކޭނެ 

ވެދާނެ  ؛ޖެހޭ  ިމއީ މި ދިމާވާ މައ ސަލައަކީ. ިމތާނަގއި އަނ ނަ ކޮނ މެ ސަރ ކާރަކ ނ  އެބަ ؛ތެރި ރައީސ ނ ވި. ިއއ ޒަތ 

އައިމާ ބަޔަކ   އެ  ހިނ ނަވަރ   ލާނ ވެެގނ   މީހ ނ   ހިނ ނަވަރ   ހަމަ   ފެލިވަރ ަގއި  ވެދާނެ  ކަމަށ .  ބާއ ވަނ ޖެހ ނީ  ތަނ  

ކޫއ ޑޫ   ،މީހ ނ ނަށ  މިސާލެއ ެގ ޮގތ ނ   ކޮލަމާފ ށީެގ  ،ވާތީ ފ   ށ  ރައޫސިއ ކަ ެގނ ގ ޅ  ކ އ ޖަކަ  އިދީފ ރަނ މާޭގަގނ ނަވަރ   ހި

ދޭނ  ކ ނ ފ ނ ޏެއ   ހ ރި  ދެނ   ބަޔަކަށ   ހ ރި  ދެނ   ވެދާނެ  ވެސ .  ކަމަށ   ނާޒިމ  ؛ދޭނ ޖެހ ނީ  ،  ކޮއ ކޮއަށ   ެގވެދާނެ 

ރޮޑަކ ޝަނ  މަތިކޮށ ލާނެވަރ .  ޖާބިރާ ހަވާލ ކޮށ ބަލަ ނިކަނ  ރަނަގޅަށ . ޕ އެއ ކޮށ ލާފައި  މ ޅި ރާއ ޖެ    !އަޅ ަގނޑަށ  ދީބަލަ

  ބިލިއަނ ނ  އަޅ ަގނޑ  އޮޕަރޭޓ ކ ރާނަނ . ޔަީގނ  ކަށަވަރ ކަމާ   10ބިލިއަނ ނ  ޮގސ     3އޮޕަރޭޓ ވަނީ    މިހާރ  ރާއ ޖޭެގ ބަޖެޓ 

ވެސ  މެ. މިހާރ  ނ ކ ރެވިެގނ  މި އ ޅެނީ ކީއ ެވެގނ ތޯ ބަލާފައި   އެކ  މި ދަނ ނަވަނީ. ކ ރާނަނ ، އަޅ ަގނޑަށ  ކ ރެވޭނެ

ދެއ  ފ އ ދ މ ަގއި ސަރ ކާރަށ  ބައިބަޔަށ  ބަހާލައިެގނ   އ ވަ  ؛ތިޞާދީ ކޮމިޓީނ  ކީއ ެވެގނ ތޯ ޕޭޕަރެއ  ތައ ޔާރ ކޮށ  އަށ  އިޤ އެ

އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . އެހެނ ވީމާ،    ރީއެއ  ވެސ  ރަނަގޅަށ  ހަމަކޮށ  ނ ހިނާގނެދ ފ އ ދަނ ވީމާ ެއއ ެވސ  މިނިސ ޓ އ ވަ

ދަނ ނަވަނީ މި  އިކޮނޮ  ، ތަކ ރާރ ކޮށ   ޑ ރީވަނ   ސެކ ޓަރ  ޕ ރަިއވެޓ   ދ ވަހަކ   ރާއ ޖޭެގ  ޑ ރަިއވ ނ ކ ރާހާ  ީމއެއ  

 އ ލެއ ނ ވާނެ. ކޮނ މެ ރައީސަކ  މި ފާފަ ބޮލ ަގއި އަޅަނ  ެއބަޖެހޭ. ހަދިވެހިރާއ ޖޭަގއި މި މައ ސަލަ  

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 . މާވަށ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ސަޢީދ .ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  މާވަށ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ސަޢީދ  

ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . ނައިފަރ  ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މިއަދ  މި ހ ށަހެޅ އ ވި ކ އ ލި މައ ސަލައަށ  

ތާއީދ ކ ރަ މަސ ވެރިނ ނައަޅ ަގނޑ   ދިމާވެފައިށ ނ .  މައ ސަލަތައ    ؛ހ ރި     މ ހިނ މ   ދިމާވަމ ނ ދާ  ވަގ ތ   މި  މިހާރ  

މިއަދ ެގ ހެނދ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވަޒީރ ެގ   ؛ވެސ  މަޖިލީހ ެގ ސަާމލ ކަމަށ  ެގނައީތީ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ އަނެއ ކާ 

ވާހަކަައކަށ  އަޑ އިވ ނ   ަވޒީ  މަސ ވެރިކަމާ  ،ފަރާތ ނ   ެއއ ޗެއ   ބެހޭ  އަޅ ަގނޑ   ވާހަކައަކަށ   އިވ ނ   ފަރާތ ނ   ރ ެގ 

ަގއި ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އިވެމ ނ  މި އައީ މަސ ވެރިކަނ  މިދިޔަ ހަފ ތާ  ،ގައިލާނަނ . އޭެގ ކ ރިނ  މި ހަފ ތާއިދަނ ނަވަ

ނޭނގޭ ރ . ނ ވަތަ ޮގތ އަޅާ ބޯޓ ފަހަދާ  ،އ ދ ތަކ ަގއި ބޭރ ެގ ބޯޓ ފަހަރ  ހަރަކާތ ތެރިވާ އަދަދ  ިގނަ ކަމަށ ޙަިގނަ ސަރަ

ބޯޓ ފަހަރ . ދެނ  މީެގ ވީޑިޯއއެއ  ވެސ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޝިޔާމ  ދެއ ކެވޭތޯ މަސައ ކަތ ކ ރެއ ވި އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  
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 ؛ބޭރ ެގ ބޯޓ ފަހަރަށ  ، ކޮށ  މިއަދ  ވަޒީރ  އެ ިވދާޅ ވީނ ސަރ ކާރ ނ  އެއ ވެސ  ވާހަކަެއއ  އިޢ ލާނ  މިހެނ  މިކަނ  އޮއ ވާ

ޮގތަށ  ބޭރ ެގ ބޯޓ ފަހަރަށ  ދީފީމޭ ހ އ ދަ   ޮގތަށ  ކޯލިޝަނ ެގ މެނިފެސ ޓޯަގއި އޮތ    .ޑީ.ޕީެގ މެނިފެސ ޓޯަގއި ޮއތ އެމ 

ަގނ ނަނ   މިނެއ  ނެތ ވަރަށ  ވަދެެގނ  ބޭރ ެގ ބޯޓ ފަހަރަށ  މަސ   ،ަގނ ނަނ . ދިވެހި ކަނޑ ތަކަށ  ވަދެެގނ  އިމެއ  މަސ 

ސ ާވލ ކ ރީ އަޅ ަގނޑ   ބެލީސާފ   ،ހ އ ދަދީފީމޭ.  މަސ   ،ކ ރެވޭތޯ  ބަލަނީ  ދާކިހިނެއ ތޯއޭ  ނ ވަތަ  ބޯޓަކާއި  އަޅާ  ަގނ ނަ 

ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ،    ވާމީ މިނ ަގނޑ ތަކެއ  ހ ރެދާނެ. އެހެނ ނަމަވެސ ގ ބައިނަލ އަ   !ބޯޓެއ ެގ ހ ނ ނަ ތަފާތ ތައ . ތެދ ފ ޅެއ 

ިގނަ    މަސ ވެރިކަނ   ،ކަމާއި  ަގއި ސަރަހައ ދ ތަކެއ   ބޮޑ  ކަނޑެއ . މަސ ވެރިކަނ ކ ރަނީ ކޮނ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ކަނޑަކީ ބިޔަ

ެއކ ަގއި ވެފައި އޮތ  ެއއ ބަސ ވ ެމއ ަގއި ހާމަކ ރަނ ޖެހޭ އިނ ޑިއާ ސަރ ކާރަށ . ދެނ  މަސ ވެރިނ    އާސަރަހައ ދ ތައ  އިނ ޑިއާ 

 ބޯޓ ތައ  ކަމަށ   އިނ ޑިއާ  ،ވަނ ނަ ސ ރީލަނ ކާ  ކަނޑ ތަކަށ  ؛ލަކ ޑި  ،ފަރާތ ޕ ޅ ނ  މި އެނެގނީ، ފަރާތ ނ  މި އެނެގނީ

ވަކި ؟ ިގނައީ. ދެނ  ސަރ ކާރ ނ  ދީފައި އޮނ ނަ ހ އ ދައެއ  އޮނ ނަނީތޯ ނ ވަތަ ވަކި ކ ލަެއއ ެގ ދަާވދ ލާފައި ހ ނ ނަނީތޯ

މަސ ވެރިނ ނަށ    ،ފިޝަރީޒ  މިނިސ ޓ ރީނ  ވަކި ކަހަލަ ހ އ ދައެއ  އެއަށ  ދީފައި؟ ކަހަލަ ދިދައެއ  ޖަހާފައި ހ ނ ނަނީތޯ

އެއ ވެސ  ސ ާވލަކަށ  ސާފ  ޖަވާބެއ  ވެސ  ނ ދޭ. އަދި ސަރ ކާރަކ ނ  މި  ؟ ނޭގނެ ޮގތަކަށ  އޮނ ނަނީތޯވެސ  އެކަނ  އެ

ބޭރ ެގ ބޯޓ ފަހަރަށ     ،ިވދާޅ ވީކަށ  ފިޝަރީޒ  މިނިސ ޓަރ   ޔަމިއަދ  ކ އ ލި   ކަމަކަށ  ބަހެއ  ވެސ  ވިދާޅެއ ނ ވޭ. ޮއއ ވާ

މިއީ   ؛ަގނ ނަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ ފަހަރަށ  ޑޮލަރ  ދީފައި މަސ ނިމަސ ދޯ  ،ހ އ ދަދީފީމޭ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ކަނޑަށ  ވަދެ

ބިރ ވެރި ވާހަކައެއ . އެހެނ ވީމާ، މި ވާހަކަ އަޅ ަގނޑ  މި ވަގ ތ  ފާހަަގކޮށ ލީ. ވަރަށ  ިގނަ    އީބިރ ވެރި ވާހަކައެއ . މި

އެބަހ ރި. އެހެނ ނަމަވެސ ،   ހ ރިހާ ވާހަކަ   3މައ ސަލަތައ   މި  ތެރޭަގއި  އަޅ ަގނޑ     އެއ  މިނެޓެއ ެގ  ކަމަކަށ   ދެއ ކޭނެ 

  އަހަރ ެގ ބޮޑ  މައ ސަލައެކޭ. ެއއީކީ  40 ،އިޤ ތިޞާދީ ކޮމިޓީެގ ޗެއަރ ވިދާޅ ވީ  ؛ަގބޫލެއ ނ ކ ރަނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ 

ކ ރާ ޝަކ ާވއަކީ އެމ .ޑީ.ޕީެގ މެނިފެސ ޓޯަގއި ނ ވާނެ  މި ކ ރާ ޝަކ ވާައކީ. މަސ ެވރިނ  ؛ނޫނޭ މަސ ވެރިނ  މި ބ ނާ

 ؛ކަމެއ  ޮއވެދާނެ ނ ެވ. ދެ ކަނ ތައ  ވެސ  އޮވެދާނެ ނ ވެ. ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ؟އ ތައ  ޖަހަިއެގނ  އައީ ކީއ ވެހޭކަނ ތަ

މަސ ކޮޅ  ދީފައި ޑޮލަރ  ހިފައިެގނ    ؛ހިފަިއެގނ   ވަރަށ  ިގނަ ކަނ ތައ ތަކޭ ހ ރީ. ސ ރީލަނ ކާެގ ޮގނޑ ދޮށަށ  ޮގސ  ޑޮލަރ 

ޝޯ ބޮޑެތި އޮއިލ  ރިގ ވަރ ެގ ބޮޑެތި  އ ދެއ ަގއި އޮފ ޙަސަރަ  7ތިޒާމ ކ ރާނެ ވާހަކަ.  ދިވެހި މަސ ދޯނިތަކަށ  އެކަނ  އިނ 

 .. ދ ތައ  ހ ރީމަ.އ މިފަދަ ނ ާވނެ ވަ؛ އެނ  ެގނ ގ ޅޭނެ ވާހަކަ. އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  އި ފޯމ ތައ  އަޅަިއެގނ  ޭއަގޕ ލެޓ 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 .ވިލިނިިގލި ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިނ 
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 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ ދާއިރާެގ މެނ ބަރ  ސަޢ ދ  ޙ ސައިނ   ވިލިނިގލީ

އަނެއ ކާ ވާހަކަ  މަސ ވެރިކަމ ެގ  އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  މަޖިލިސ އާދެ! ޝ ކ ރިއ ޔާ  މި  ެވސ     އި ފެށިފަ   އޮތީ  ތެރޭަގއި 

ިއއ ޒަތ ތެ ދާއިރާެގ  މެނ ބަރ ނައިފަރ   ަގރާރަކާ  ރި  ރައީސ   ގ ޅިެގނ .   ހ ށަހެޅ އ ވި  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ   ؛ިއއ ޒަތ ތެރި 

ތާރީޚ  ސިނާޢަތ ެގ  މަސ ވެރިކަމ ެގ    މަސ ވެރިކަމ ެގ  ކ ރީަގއި  މީެގ  ނ ހ ނ ނާނެ.  ރައ ޔިތަކ   ދިވެހި  އެއ ވެސ   ނޭނޭގ 

ޮގނ ޖެހ ނ    އޮތ   ދިމާެވފައި  މި  މިއަދ   ިއއ ޒަތ ތެރި  ދިމާާވނ ޖެހ ނ ސިނާޢަތަށ   ހ ށަހެޅ އ ިވ  ަގރާރ   މި  ސަބަބ ތައ    

އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ . މސ ވެރިކަމ ެގ ސިނާޢަތަށ  ދިމާވި އެނ މެ ބޮޑ  ޮގނ ޖެހ މަކީ،    މެނ ބަރަށ  ވެސ  ވަރަށ  ސާފ ވާނެ

ނ  އިނ ޑަސ ޓ ރީތަކަށ   އެ  ފަރ ވާ  ބޭނ ނ ވާ  އިނ ޑަސ ޓ ރީއަށ   އައި  ތަރައ ޤީކ ރެިވެގނ   ދެިވެގނ .  މަސ ވެރިކަމ ެގ 

ނ ބައ ދަލ  އަގ ތަކެއ     ލަތާހާއަެގއ  ކަމަށ  އޭރ ަގއި  ހަމަ ؛މަސ ވެރިނ ެގ ޝަކ ވާތަކަށ  ހަމައަގ  ހޯދައިދިނ މ ެގ ނަމ ަގއި 

. މިީއ މިއަދަކ  މި އިނ ޑަސ ޓ ރީއަށ  ދިމާިވ  ަގނ ނަ މައ ސަލަމަސ ޖައ ސާލައިެގނ     މަސ ވެރިނ ެގ މަހ ެގ ައގ  ަމއ ޗަށ 

އަހަރ  ކ ރިނ  ެވސ  މި ހާލަތ  އޮތީ މިހެނ . ެއއ ވެސ     15ީމެގ    ،އަހަރ  ކ ރިނ  ވެސ   10ނޫނ . މީެގ    ެއއ މައ ސަލަ

ޮގތ ނ    ސިޔާސީ  ،އ ލެއ  ެގނައ މަށ  މަސައ ކަތ ނ ކ ރެވިެގނ ދާ ސަބަބަކީހަސަރ ކާރަކަށ  މި މައ ސަލައިަގއި އެކަށީެގނ ވާ  

ެގ ރިޔާސީ އިނ ތިޚާބަށ  2008އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .    އ ޅެނީރަނަގޅ  ޑިސިޝަނެއ  ނަާގނެ ލީޑަރަކ  ނ ފެނިެގނ  މި  

ެގ  ސ ޓޯރޭޖ   ތަނާ ހަމަ ސިޔާސީ ނ ފޫޒާ އެކީަގއި އެ ކޯލ ޑ   ސ ޓޯރޭޖެއ  ހަދަނ  ތައ ޔާރ ވި  ތަނ ެގ ކޯލ ޑ   2000ކޫއ ޑޫެގ  

 ތަނ ަގއި އެ ސ ޓޯރޭޖ   ނ ނިމެނީސ  އެ  އިހަދަ  ސ ޓޯރޭޖ   އަތޮޅަށ  ބަދަލ ކ ރީ. ހިތަދޫަގއި އެ ކޯލ ޑ    މަސައ ކަތ  ައއ ޑޫ

  ރީެއއ  ހަދަނ  މަސައ ކަތ ކ ރި. އެކަމަކ  ަގއި ކޫއ ޑޫަގއި ކޭނިނ ގ ފެކ ޓަ  2013،  2012ވެެގނ ދިޔަ.  މަސައ ކަތ  ހަލާކ  

ައޅ ަގނޑ  ކޮނ މެހެނ   ؛ޮގސ އަތޮޅަށ  އެ ޕ ރޮޖެކ ޓ  ބަދަލ ވެެގނ   ެއކީަގއި ައއ ޑޫ  ހަމަ އަނެއ ކާވެސ  ސިޔާސީ ނ ފޫޒ ތަކަކާ

ދައ ކަނިއ ޔެއ އަތޮޅ  ވާހަކައެއ   ހަމަ ނޫނ   އަތޮޅ ެގ  ދައ ކަނީ.  މި  ވާހަކަ  ޮގނ ޖެހ ނ ތަކ ެގ  ދިމާވި  އިނ ޑަސ ޓ ރީއަށ    .

  ވެސ  އެ ޕ ރޮޖެކ ޓ ކޮށ ފަިއ އަނެއ ކާ   ތަނ ަގއޭ ކިޔާފައި ބޮޑެތި ބަހ ސ ތަކެއ   ތަނ ަގއޭ މި  އެ  ސިޔާސީ ނ ފޫޒެއ ެގ ތެރއިނ 

ދަނިކޮށ  ނެއ ެގ މެދ ަގިއ ބަހ ސ ކ ރަމ ނ ތަނ  އަޅާނެ ލޮކޭޝަ  އަތޮޅ ަގިއ ެވސ  އެ  އަތޮޅަށ . ައއ ޑޫ  ދިޔައީ ސ. ބަދަލ ވެެގނ 

އަޅ ަގނޑ    ؛ސ ޓޯރޭޖެއ . ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ   ޓަނ ެގ ކޯލ ޑ   2000އެނ މެ ފަހ ނ  ބަދަލ ވެެގނ ދިޔައީ    އަށ ޮގސ  ހ ޅ ދޫ

އިނ ޑަސ ޓ ރީއަށ  މ ހިނ މ    ، ޮގތ ނ  ޑިސިޝަނ ސ ތައ  ނަަގނ  ބަލާއިރ   ފާހަަގކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވާ ޕޮއިނ ޓަކީ، ސިޔާސީ

  އަނ ނަ ބަދަލާ   މި  ށ ޖެހޭ ރާއ ޖޭެގ މަސ ދޯނިފަހަރަ  ނ މެ ވަރ ަގދަ އިނ ޑަސ ޓ ރީ ބިނާވެފައި އޮތ  ސެނ ޓަރ ތައ  އެބައެ

ރީެގ ތެރޭަގއި ާގއިމ ކ ރެވެނ .  ޓ  ަގނ ނަ މަސ  ރަނަގޅަށ  ޕ ރޮސެސ ކ ރެވޭނެ ނިޒާމ ތައ  އިނ ޑަސ    އެކީަގއި މަސ ދޯނިފަހަރ ނ 

 . ކީކިިމނި އަދި ހޮރައިޒަނ  ފިޝަރީޒ   ،ކޫއ ޑޫާއއި އަދި މާނ ދޫއާއި  ،ރެވިފައި ހ ރީ ފެލިވަރާއިއެހެނ ވީމާ، މި ވަގ ތ  ާގއިމ ކ  

ކ ރެވޭ ކަނ ކަނ   މި  މިނ ވަރަށ   ބޭނ ނ ވާ  ތަނ ތަނަށ   އެބަމި  ކެޕޭސިޓީ  ބިލ ޑ    ނެ  ހިނ ާގ  ޖެހޭ  ސަރ ކާރ ނ   ކ ރަނ . 
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ބިލ ޑ ފެކ ޓަ ކެޕޭސިޓީ  ސަރ ކާރ ެގ  ަމސައ ކަތ ކޮށ ފަ ރީތައ   ވާހަކަ ކ ރ މ ެގ  އެ  ތަނ ތަނަށ   އިތ ރ   ދެނ   އި 

މިއަދ  އެނ މެ ބޮޑ    ،ޮގތަށ  މިކަނ  ފާހަަގކ ރަނ  މި ޖެހ ނީނޫނޭ. މި  ދިޔަޔަސ  އެއީ ަމއ ސަލަެއއ ރިބިއ ޝަނ ވެެގނ ޓ ޑިސ 

ކާރ ނ   މީެގ ކ ރީެގ ސަރ  ؛ނ ކ ރިެގނ ދާ ވާހަކަ. އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ ަގނ ނަނ  އައިސ  މަސ ޝަކ ާވއަކީ ކޫއ ޑޫއަށ  މަސ 

 ނ . ނަަގނ ޖެހެނީ މީެގ ކ ރީެގ ސަރ ކާރ  މިފ ކޯއަށ  މި ޖެހ ނ  ހާލަތ ެގ ޖެހ މ ެގ ޒިނ މާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ވަގ ތ  ތަޅ މަށ  ވަޑައިެގނ     މި   ނ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ކ އ ލި މައ ސަލައަށ  ވާހަކަފ ޅ ދައ ކަވަނ  އެދިަވޑަިއެގ

 ނިމ ނީ.    އިޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ވާހަކަފ ޅ ދައ ކަވަތިއ ބެވި ހ ރިހާ އިއ  

 

 . އިބ ތިދާއީ ބަހ ސ  6

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ބަހ ސ . މާމިިގލީ ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޤާސިމ  އިބ ރާހީމ   އީތިދާއަޅ ަގނޑ  މިހާރ  މަސައ ކަތ  މި ފަށަނީ އިބ 

ބިލ . މި ބިލ ެގ   ެގނައ މ ެގށ  އިޞ ލާޙ (އަޫގބާތ ޢ ނޫނ ލ ޢާދިވެހިރާއ ޖޭެގ  )  9/ 2014ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     ވާ،ހ ށަހަޅ އ ވާފައި 

ހަތ ވަނަ    2022  ަގިއ ބޭއ ވ ނ   2022އޮަގސ ޓ     31ފ ރަތަމަ ކިޔ ނ  އިއ ވާފަިއވަނީ   ދައ ރ ެގ  ވަނަ އަހަރ ެގ ތިނ  

 އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  ޖަލ ސާގައި.

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  އިބ ރާހީމ  ޤާސިމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މާމިިގލި

نا  نبي  الم على  الة والس  الص    . العالمين  الحمد هلل رب    . حيم حمن الر  بسم هللا الر  އާދެ! ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  

ވަނަ ...  އަށ )ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޤާނޫނ ލ ޢ ޤޫބާތ (  2014/9ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     .ا بعدام   .د وعلى آله وصحبه أجمعينمحم  

ަވނަ މާއ ދާެގ )ށ( އަނ ނަނިވި ޮގތަށ  އިޞ ލާޙ ކ ރ ނ . ކ ށ    617ބ ނެވިދިޔަ ާގނޫނ ެގ    -1އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ .  

މި ާގނޫނަށ  ޢަމަލ ކ ރަނ  ފަށާނީ މި    -2ތ ެގ ދެވަނަ ދަރަޖައިެގ ކ ށެކެވެ.  ޔަމި ކ ށަކީ ޖިނާ  -ށ() -617؛ ކަނޑައެޅ ނ  

ރާ ތާރީޚ ނ  ފެށިެގނ ނެވެ. އާދެ! ދެނ  އަޅ ަގނޑ   ކ އިޢ ތަސ ދީގ ކޮށ ، ދިވެހި ސަރ ކާރ ެގ ެގޒެޓ ަގިއ ޝާ  ،ާގނޫނ  ފާސ ވެ

އިޞ ލާޙ   ކ ރ   ނ ދަނ ނަވައިލާނަ މި  މި  ޮގތަކަށ   އާދެ!  ސަބަބ .  ފެނ ނަ  އަޅ ަގނޑަށ    هللا ކަމަކީ    ެގނ ނަނ  

ނ ވަތަ ދީޘ ނ  ކަނޑައެޅިެގނ  ބޮޑ  ފާފައިެގ ތެރޭަގއި ޙަެގ ވަޙީެގ ބަސ ފ ޅ ނ ނާއި އަދި ކީރިތި ރަސޫލާެގ تعالى و سبحانه
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އާދެ! އަޅ ަގނޑ ެގ މި ކަރ ދާހ ަގއި ވަރަށ     ވަނީ އަނ ގަވާފަ.  ހައ ދ  ކަނޑަެއޅިފަިއވާ ފާފަތަކ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކަމެއ ކަނ 

ެއކީަގއި ލިޔެފައިވާނެ. ދެނ  ކޮނ މެހެނ   ޔާދީޘ  ބަސ ފ ޅެއ ެގ މާނަޙައަދި ދެ  އިތަފ ސީލީ ޮގތެއ ަގއި ދެ ވަޙީ ބަސ ފ ޅަކާ

ދާކަށެއ  ނޫނ . އަދި އެކިއެކި ަމޒ ހަބ ތަކ ަގއި ހ ރި ތަފާތ  ވާހަކަ ވެސ  މީަގއި    ހިސ ޓ ރީެގ ތެރެއަށ އަޅ ަގނޑ  ެއ ދިގ   

  ކ ށ ތަކ ެގ ކ ށެއ ކަނ .   މިކަމަކީ ހައ ދ  ކަނޑަެއޅިފައިވާ  ،އެހެނ ވީމާ، އެކަމ ނ  ސާބިތ ވޭ  .ދައ ކާފަިއވާނެ ވަރަށ  ރަނަގޅަށ 

އެކީަގިއ    ވ މާ  ހ ށަހެޅީ. އާދެ! އެހެނ  އެކަނ   އިޞ ލާޙ މި ދެނ ނެވި ޮގތަށ  އަލ ނ  އަޅ ަގނޑ     އެހެނ ވީމާ، ައޅ ަގނޑ 

  ރ ތައ ދ ވ ނ  މ ިއސ ލާމީ ޝަރީޢަތ ަގިއ ހައ ދ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ ކ ށެއ  ކަމ ަގިއވާ    ،އޮތީ  ލަނ  މިއަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާ

މަކީ އިސ ލާމީ ެގ މިނ ަގނޑ ނ  އޮތ ނަހ ރީ އަދަބަކީ ޖ ދެޭވ ތައ ޒީ  ،އިސ ލާމީ ޝަރީޢަތާ ެއއ ޮގތަށ  ސާބިތ ނ ވާ ނަމަ

ޤައ މެއ  ކަމ ަގއި އަދި   ދިވެހިނ ނަކީ ސައ ތައިނ  ސައ ތަ މ ސ ލިމ  ؟ކ ރެވޭ ތައ ހީނެއ  ކަމ ަގއި ނ ވޭތޯއޭށ   ޝަރީޢަތަ

  ެގ ތެރޭަގއި މ ސ ލިމަކަށ ވ ނ  ހިމެނ ނ  ހިމެނިފައިވާއިރ ، މީހަކ  އިސ ލާމ ދީނ ނ  ބޭރ ވެއ ޖެ ެވވޭ ޝަރ ޠ ތަކ    ދިވެއ ސަކަށ 

ާގނޫނ ަގއި ބަޔާނ  ވެސ  ކ ރަނ ާވނެއެވެ. ކަނ  މިހެނ  އޮތ މާ އެ މީހަކާ މެދ    ،ނަމަ ޮގތެއ     ަގއި ޢަމަލ ކ ރާނެ ސާފ  

ވަނަ މާއ ދާަގއި އިސ ލާމ ދީނާ އިދިކޮޅ     617)ދިވެހިރާއ ޖޭެގ ޤާނޫނ ލ ޢ ޤޫބާތ (ެގ    9/ 2014ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     ،އެކ ަގއި 

ކަނޑައަޅަ  ދަރަޖަ  ކ ށ ެގ  ބަޔާނ ކޮށ ފަިއާވ  ޖިނާއެ  ިއ،ޢަމަލ ކަމ ަގއި  ކަމ ަގިއ  ޔައީ  ކ ށެއ   ދަރަޖައިެގ  ދެވަނަ  ތ ެގ 

ހ ށަހެޅީމެ ައޅ ަގނޑ   ނޯޓ   ވެ.ކަނޑައެޅ މަށ   ކ ރެވ ނ ؛ އާދެ!  މި  ބަޔާނ   ގ ޅިެގނ     މަތީަގއި  ކަނ ތައ ތަކާ  އާދެ! 

! ދެކ ނަށ  މާފ ކ ރައ ވާ؛ ޮގތަކަށ  ދަނ ނަވައިލާނަނ . އ ތ ރ ެގ  ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ހިނާގފައިވާ މައ ސަލަެއއ ެގ ވާހަކަ ކ ރ 

ށ ެގނ  މޯލ ޑިވ ސ  ޕޮލިސ   ކޮ   ކަނޑައެޅިފަިއވާ ރަށެއ ެގ ޒ ާވނަކ  މި ދެނ ނެވި ޒާތ ެގ ވާހަކަެއއ  ދެނ  ކަނ ތައ ތަކެއ 

އެދ މ ނ    މ އ ދަތަށ   ބަނ ދ ެގ  އަދި  ތަޙ ޤީޤ ކ ރެވ ނ .  ބަނ ދ ކޮށ ،  ތަޙ ޤީޤަށ   އޭނާ  ސެޕ ޓެނ ބަރ    11ސަރވިސ އަށ  

އި ތަޙ ޤީޤ ެގ މަޖިލީހ ަގއި ޖިސ ޓ ރޭޓ  ކޯޓ ަގއި ބަނ ދ ެގ މ އ ދަތ  މަޖިލީހ ަގިއ ބަޔާނާވަނަ ދ ވަހ  އެ ރަށ ެގ މ2019ެ

ނަނ ބަރ    މައ ސަލަިއެގ  ބަޔާނ ެގ  މި    LC-2019/11397ދީފައިވާ  ޓަކައި  މަޢ ލޫމާތަށ   މެނ ބަރ ނ ެގ  އިއ ޒަތ ތެރި 

ައޅ ަގނޑ  ނަކަލ   ތ   ،ކޮށ ލާނަނ   ތަނ ަގއި  މައ ޗަށ   އަޅ ަގނޑ ެގ  އާދެ!  ބަޔާނ .  މައ ސަލަިއަގިއ  ހ އެ  މި  މަތ ކ ރެވޭ 

ފަދައިނ   ވިދާޅ ވާ  އެ  އެ  ،ފ ލ ހ ނ   އަދި  މީޑިާއަގއި  ޚިޔާލ ތައ   ފެނ ނަ  ޮގތ ޮގތ ނ އަޅ ަގނޑަށ   ވެސ     ފާޅ ކޮށ   ނޫނ  

. އަޅ ަގނޑަކީ މ ސ ލިމެއ  ނޫނެވެ. އަޅ ަގނޑ   ވެފާޅ ކ ރާނަމެ  ރ ޢޫ. އަދިެވސ  ައޅ ަގނޑ ެގ ޚިޔާލާއި ޝ ވެހަދާފައިވާނެއެ 

ހެދީއެ  އ ފަނ ވިއިރ  މ ސ ލިމަކަށ   ކަމެކެވެއަޅ ަގނޑ   އޮނ ނަނ ޖެހޭ  އިޚ ތިޔާރ ަގއި  ދީނަކީ  އިޚ ތިޔާރ ަގިއ  ވެ.   .

ނަމަ ވަނ ނަ  މިނިވަނ   .ވެރަނަގޅެ  ،އިސ ލާމ ދީނަށ   ޮގތަކަށ   ބޭނ ނ   މީހަކ   އެ  ވެސ   މީހަކަށ   އެކ   ކޮނ މެ  ކަމާ 

އާއި ސ ވަރ ެގ ވާކަނ   . ނަރަކަވެ. މަރ ވީމާ، އެ ހިސާބ ނ  ނިމ ނީއެވެާވކަނ  ަގބޫލެއ ނ ކ ރަމެ هللا .  ވެޖެހޭނެއެ އ ޅެވެނ 

. އަޅ ަގނޑ  ބޭނ ނ ވަނީ ވެމެ. އަޅ ަގނޑ  މަރ ވަނ ދެނ  އަޅ ަގނޑ  މި މަސައ ކަތ  ހ އ ޓައިނ ލާ ކ ރާނަވެަގބޫލެއ ނ ކ ރަމެ 
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. އާދެ! މިއީ އަޅ ަގނޑ  މި މައ ސަލަ ވެރާއ ޖެ ސެކިއ ލަރ ތަނަކަށ  ބަދަލ ކ ރ މަށެ  އިމި ފިކ ރ  މ ޅި ރާއ ޖޭަގއި ފަތ ރަ

މި ؛ެގނަހ ޖ   ،ހ ށަހަޅަނ  ދަނ ނަވާފައި  މީަގއި  ޖިނާ  އާދެ!  މި ޔަޮއތީ  ައޅ ަގނޑ   ކ ށަކަށ   ދަރަޖައިެގ  ދެވަނަ  ތ ެގ 

ާއއި މިކަމާ ބެހޭ ޮގތ ނ  ކީރިތި ޤ ރ އާނ ގަ   ،ވެެގނ  ހ ށަހެޅި ސަބަބަކީ. އާދެ! ކ ރީަގިއ ދެނ ނެވިހެނ ދަރަޖަކ ރަނ  ބޭނ ނ 

ދީޘ ފ ޅ ތަކ ަގއި ބަޔާނ ެވެގނ ވޭ. އަދި ެއކިއެކި މަޒ ހަބ ތަކ ަގއި ތަފާތާ ބެހޭ ޮގތ ނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ   ޙަެގ ރަސޫލާެގ  هللاމާތ 

އަޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅާފައިވާ ބަޔާނ ަގިއ   ިއ،ހާ ދިގ  ވާހަކަތަކެއ  އަޅ ަގނޑ  ނ ދައ ކައެ ހ ރި  ،ބަލައިލާފައިވާނެ. އެހެނ ނަމަވެސ 

ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ވަރަށ    ،މި ދެނ ނެވި ހ ރިހާ ކަނ ތައ ތަކަށ  އަލިއަޅ ވައިލާފަިއވާނެ. ެއާއއެކީަގއި ައޅ ަގނޑ  އެދެނީ

މ ސ ލިމ  ޤައ ެމއ ެގ ޮގތ ަގިއ އަޅ ަގނޑ މެނ     100%  ވަޑައިެގނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަކީރަނަގޅަށ  މިކަމާ މެދ ަގއި ިވސ ނާ

ަވޑަިއަގތ މަށ ފަހ ، އިބަލައިަގނެެގނ  އ ޅެމ ނ ދާ ބަޔަކަށ  ވީހިނދ ، މި ބިލާ ބެހޭ ޮގތ ނ  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ވިސ ނަ 

މިކަނ  ފާސ ކޮށ ދެއ ވ މަށ .   އިޮގތެއ  ނިނ މެވ މ ަގއި އަޅ ަގނޑ  މި ހ ށަހެޅި ހ ށަހެޅ މަށ  ތާއީދ ކޮށ ދެއ ވަ މިކަމާ ބެހޭ ޮގތ ނ   

 އާދެ! ނިމ ނީ އިނޭގތޯ. ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ދެއ ވި ފ ރ ޞަތަށ . 

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

މެނ ބަރ ނ  ފ ރ ޞަތަށ   ދައ ކަަވނ  އެދިވަޑައިަގނ ނަވާ ިއއ ޒަތ ތެރި  މި ބިލަށ  ވާހަކަފ ޅ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  

 އެއ ވެސ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ  ފ ރ ޞަތަށ  އެދިަވޑަެއއ ނ ަގނ ނަވާ.  )ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (  އެދިަވޑަިއެގނ ދެއ ވ ނ  އެދެނ .  

ާގނޫނ     ، ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ާގސިމ  އިބ ރާހީމ  ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ  މާމިިގލީ   -6.2އެޖެނ ޑާ ނަނ ބަރ     -{ 6.2} 

 . އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . ތ ެގ ާގނޫނ (އަށ  އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ އަރާ އިޖ އީ)ޖިނާ  12/ 2016ނަނ ބަރ  

 

 :ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  އިބ ރާހީމ  ޤާސިމ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ މާމިިގލި

نا  نبي    الم علىالة والس  الص  و   .العالمين  الحمد هلل رب    .حيمحمن الر  الر  بسم هللا  ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  އާދެ!  

އިޖ ރާއީ)ޖިނާ  12/ 2016ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     .ا بعدام   .د وعلى آله وصحبه أجمعينمحم   ާގނޫނ (އަށ   އަ  ވަނަ ... ތ ެގ 

އަށ  ައނ ނަނިވި އިޞ ލާޙ ެގނައ ނ .  ތ ެގ ާގނޫނ (އައިޖ ރާ  އީ)ޖިނާ  12/ 2016ާގނޫނ  ނަނ ބަރ   .  އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ 

ވަނަ މާއ ދާެގ )ތ( ކަމ ަގިއ  22ަވނަ މާއ ދާެގ )ދ(ެގ ތިރިއަށ  އަކ ރެއ  އިތ ރ ކޮށ ، އެއީ  22ބ ނެވިދިޔަ ާގނޫނ ެގ    -1

ޤ ެގ ކ ށ ތައ .  ޙާލިވާތ ެގ ކ ށާއި ސި  -ތ() -22؛  ބޮޑެތި ކ ށ އީއަނ ނަނިިވ ޮގތަށ  އިޞ ލާޙ ކ ރ ނ . ޖިނާ  އި، ކަނޑައަޅަ 

ކ ރާ އިޢ ތަސ ދީގ ކޮށ ، ދިވެހި ސަރ ކާރ ެގ ެގޒެޓ ަގއި ޝާ   ، ާގނޫނަށ  ޢަމަލ ކ ރަނ  ފަށާނީ މި ާގނޫނ  ފާސ ވެމި    -2

ފެށިެގނ ނެ ފަދައިނ ވެދ ވަހ ނ   ދެނ ނެވި  ވެސ   ކ ރީަގއި  އާދެ!  ޤ ރ އާނާއި    ،.  ކީރިތި  ެވސ   ކަމަކީ  މި  ެގ  هللاއާދެ! 
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ިއސ ލާޙަރަސޫލާެގ   މިއީ  ކަމެއ .  ސާބިތ ވާ  މ ޅި ދީޘ ފ ޅ ތަކ ނ   ނ ވަތަ  އަދި  ކ ރަނ   ތިބެެގނ   ޮގތ ަގއި  މ ނ ެގ 

  އިއިނ ސާނިއ ޔަތަށ  ެވސ  ެގއ ލ ނ  ހ ރި ކަނ ތައ ތަކެއ ކަނ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެނިގެގނ ދޭ ކީރިތި ޤ ރ އާނ ެގ އަޔާތ ތަކާ 

ޑ  ކ ށަކަށ  ވީހިނދ ، ދީޘ ފ ޅ ތަކ ނ  ވެސ . ހަމައެާއއެކީަގއި މި ކަމަކީ ވެސ  ހައ ދ ކަނޑައެޅިފަިއވާ ބޮޙައަދި ރަސޫލާެގ  

އޮތީ. އެހެނ ވީމާ، އެ ކ ށ ެގ އަދަބ  ކަނޑައެޅިފައި އޮތ     ދެވޭ އަދަބާ މެދ ަގއި އަޅ ަގނޑ  ބަލައިލާފައި މި  އިމިކަމ ަގ

. އާދެ! އެހެނ ނަމަވެސ ، ދެނ  ީމަގިއ  ަގއިވަނީ ެއ ިއޞ ލާޙ   މިނ ވަރ  މައ ޗަށ  ޖެއ ސ ނ  ައޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވައިލާފައި މި

ވާހަކަފ ޅ އިއ ޒަތ ތެ މެނ ބަރ ނ   އެއީރި  ވެސ   މިކަމ ަގއި  ބާވަތ ެގ    ،ދެއ ކެވ މަށ ފަހ   އެ  އަދި  ޤައ މަށާއި  ލޫޠ ެގފާނ ެގ 

ކަނ ތައ ތައ  ހިނ ގ މ ަގއި  މީހ ނ ނަށ     ކަނ ތައ ތައ   މީހ ނ ނަށ    تعالى و سبحانه هللاކ ރާ  ޤައ މ ތަކ ެގ  އެ 

އަދި   ިއ،ނ ެގ ޤައ މ ެގ މީހ ނ ނަށ  މެދ ވެރިކ ރެއ ވި ބޮޑ  ނިކަމެތިކަމާކޮށ  ލޫޠ ެގފާޞައަދި ޚާއ   ،މެދ ވެރިކ ރައ ވާފަިއ ހ ރި

ބ ެގ ވާހަކަ ވަރަށ  ރަނަގޅަށ  ކީރިތި ޤ ރ އާނ ަގއި ބަޔާނ ކ ރައ ވާފައިވޭ. އާދެ! ެއއީ ހޫދ  ޒާއެ މީހ ނ ނަށ  ލިބިެގނ ދިޔަ އަ

 هللاބ ެގ ވާހަކަ  ޒާމައ ޗަށ  ފޮނ ވ ނ  އަ   ވަނަ ާއޔަތ ަގއި ލޫޠ ެގފާނ ެގ ޤައ މ ެގ މީހ ނ ެގ  83ވަނަ އާޔަތާއި    82ސޫރަތ ެގ  

ތެރެއަށ   تعالى އާޔަތ ތަކ ެގ  އެ  ކޮނ މެހެނ   އަޅ ަގނޑ   އާދެ!  އަނ ގަވާފައިވޭ.  ނޫނ .    ވަޙީކ ރައ ވާފަިއ  ދާކަށެއ  

އަނ ަގވަނީ  هللا ަވނަ އާޔަތ ެގ    82  .އެރީ ދަނ ނަވައިލާނަމޭހިސާބަށ  އާދެވ ނީމާ އަޅ ަގނޑ  ހިތަށ އެހެނ ނަމަވެސ ، މިހާ

نُضودٍ  يٍل مَّ ن ِسج ِ ا َجاَء أَْمُرنَا َجعَْلنَا َعاِليََها َسافِلََها َوأَْمَطْرنَا َعلَْيَها ِحَجاَرةً م ِ   ، އަނ ގަވަނީ   އާޔަތ ގައި  ވަނަ  83  އަދި  فَلَمَّ

َرب ِكَ  ِعندَ  َمةً  َسوَّ   އަމ ރ ފ ޅ   ބ ެގޒާއަ   ތިމަނ ރަސ ކަލާނެގ  ،ދެނ ފަހެ"  މާނައަކީ  އާދެ!  َوَما ِهَي ِمَن الظَّاِلِميَن بِبَِعيدٍ    ۖ مُّ

  ހިލައިނ    މަށީެގ  ދޮނ ކ ރައ ވާފައިވާ   އަލިފާނ ނ   އަދި  .ޖެއ ސެީވމޭ  ދަށަށ   ފ ށ   އޮތ   މައ ޗަށ    އެރަށ ގެ   ހިނދ ،އައި

  ރަތ ަގއި ޙަޟ   ެވރިރަސ ކަލާނެގ  ކަލޭެގފާނ ެގ" ؛މިޮގތަށ   ދެނ   އެހެނ ވީމާ،  ވެއ ސެވީމޭ"ާވރޭ  މަށީެގ  ތިމަނ ރަސ ކަލާނެގ

  ކޮނ މެއަކަސ   ދެނ   ".ވެނ ވެތެ  ކަނ ތައ   އެ  ކަމ ގައި  ކަމެއ   ދ ރ ަގިއވާ   އަނިޔާވެރިނ ނާ  އަދި  .ވެޮގތ ަގއެ   ފާހަކ ރައ ވާފަިއވާ

  އިނ ދަނ ނަވަ  ވާހަކަތައ   ދިގ   ކޮނ މެހެނ   އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ވީމާ،  ހ ރި.  އެބަ  ވެސ   ބަސ ފ ޅ ތައ ޘ ދީޙަ  ރަސޫލާެގ  ެގهللا

  ރަނަގޅަށ    ވަރަށ   ވަނީ  މި  ފަދައިނ    ދެނ ނެވި  ވެސ   ބިލ ގައި  ކ ރީެގ  ،ފަދައިނ   ދެނ ނެވި  ވެސ    ގައިކ ރީ   ސަބަބ ތައ   އޭެގ

  މި   މެނ ބަރ ނ   އެދެނީ  އަޅ ަގނޑ   އެހެނ ވީމާ،  .ބަޔާނ ކޮށ ފަ  ޮގތެއ ަގއި  ސީލީތަފ   ނަމަވެސ   ޮގތެއ ަގއި  ކ ރ  ؛ސީލ ތަފ 

  އާދެ!  މަތިކޮށ ދެއ ވ މަށ .  ދަރަޖަ  ކ ށ ެގ  މި  ޮގތަށ   އޮތ   ށަހަޅާފައިހ   އަޅ ަގނޑ   ވިސ ނާަވޑަިއެގނ   ވެސ   މެދ ގައި  ބިލާ

  އަޅ ަގނޑ   ލަމ ނ ޝ ކ ރ ދަނ ނަވާ  ފ ރ ޞަތަށ   ދެއ ވި  އަރިހ ނ   ރައީސ ެގ  އިއ ޒަތ ތެރި  އަޅ ަގނޑ    އެކީގައި  އެހެނ ކަމާ

 .وبركاته هللا  ورحمة عليكم  الم والس   އިށީދެލާނަނ .

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  
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ދައ ކަަވނ  އެދިވަޑައިަގނ ނަވާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ފ ރ ޞަތަށ   ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . މި ބިލަށ  ވާހަކަފ ޅ 

   އެދިަވޑަިއެގނ ދެއ ވ ނ  އެދެނ . އެއ ވެސ  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ  އެދިަވޑަެއއ ނ ަގނ ނަވާ.

 

 . ނ ނިމި ހ ރި މަސައ ކަތ  7

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

هللا ދާިއރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މ ޙައ މަދ  ނަޝީދ  ޢަބ ދ   ނޮޅިވަރަމ ؛ މިއަދ ެގ ނ ނިމި ހ ރި މަސައ ކަތ   -{ 7.1} 

)ެއއ ަގމ  ދަތ ރ ފަތ ރ  ާގނޫނ (އަށ  އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ ެގ ބަހ ސ .   2009/5ާގނޫނ  ނަނ ބަރ     ، ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ

އ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ  އިނ ނެިވއ ޔާ ފ ރ ޞަތަކަށ  އެދިވަޑައިެގނ ދެއ ވ ނ  އެދެނ . ދައ ކަވަނ  އެދިަވޑަިއަގނ ނަވާ އިވާހަކަފ ޅ 

ނަނ ބަރ     -{ 7.2}  ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ  މާމިިގލީ  -7.2އެޖެނ ޑާ  އިބ ރާހީމ   ޤާސިމ   މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި    ،ދާއިރާެގ 

ޤާނޫނ އަސާސީއަށ    ޖ މ ހޫރިއ ޔާެގ  ބަހ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ  ބިލ ެގ  ވާހަކަފ ޅ ިއޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ  ދައ ކަވަނ  ސ . 

ދާއިރާެގ   އެދިަވޑަިއަގނ ނަވާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ  އިނ ނެިވއ ޔާ ފ ރ ޞަތަކަށ  އެދިވަޑައިެގނ ދެއ ވ ނ  އެދެނ . ވިލ ފ ށީ

 އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ޙަސަނ  ޢަފީފ . 

 

 : ވާހަކަދެއ ކެވ ނ  ޢަފީފ  ޙަސަނ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ވިލ ފ ށި

ހ ށަހަޅ އ ވާފަިއވާ    އިބ ރާހީމ   ޤާސިމ   މެނ ބަރ   އިއ ޒަތ ތެރި  ދާއިރާެގ  މާމިިގލި  އާދެ!  ރަީއސ .  ޒަތ ތެރިިއއ   ޝ ކ ރިއ ޔާ 

ވ ރެ    އޮތ  ވަރަށ   ެގ ޖ މ ލަ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ  މިހާރ  މިހ ެއއީ މަޖިލީ ؛ޤާނޫނ އަސާސީއަށ  އިޞ ލާޙ ެގނައ މ ެގ ބިލ 

އާދެ! އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  މި  ؛ މިޮގތަށ  ކަނޑައެޅ ނ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ މި އަދަދ     ، ޮގތެއ ެގ މަތީނ   ނ ދާ  އިތ ރަށ 

ެގނައ މަށ  ޓަކައި.    ވަނީ ސަބަބެއ ެގ ޮގތ ަގއި ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ  އިތ ރ ވަމ ނ ދާތީ، އެކަމަށ  ހ އ ޓ މެއ   ހ ށަހަޅ އ ވާފައި މި

އަޅ ަގނޑ މެނ  މި   ،ވިޔަސ   ކަމ ަގއި ނ ވި ކަމ ަގއި   މަކަށ އާދެ! މި ކަމަކީ ހަމައެކަނި ދައ ލަތ ެގ ޚަރަދ  އިތ ރ ވާ ކަ 

ނެތި އިތ ރ ވަމ ނ ދާ ކަމަށ  ވަނ ޏާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ    އިއ ޒަތ ތެރި މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ  ޙ ދޫދެއ 

ހޭދަ މ ސާރައާ ؛ކ ރަނ ޖެހޭ  އިނާޔަތ ތަކާ   އިއާދެ!  ޚަރަ  ިއ،އަދި  ދައ ލަތ ެގ  އައ މ ނ   ކަނ ތައ ތައ   ހ ރިހާ  ދ   މި 

ވީ ހަމައެކަނި މި ކަމަކަށ  ނޫނ . އަޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނަނ   އިތ ރ ެވެގނ ދާނެ. އެހެނ ނަމަވެސ ، އަޅ ަގނޑ މެނ  ވިސ ނަނ 

ެގ އަދަދަކީ އެހެނ  ވެސ  ދ ނިޔޭެގ ޤައ މ ތަކ ަގއި އޮނ ނަ ޮގތަށ  ވަކި ޙ ދޫދެއ  ނެތި  ހ މަޖިލީ  ެގއެބަ ޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެނ 

އެއ ޗަ އޮނ ނަ  ރައީސ   ކަށ ކަނޑައެޅިފައި  ިއއ ޒަތ ތެރި  މަސައ ކަތ  ؛ ވެެގނ ނ ވާނެ.  އިޞ ލާޙ ކ ރ މ ެގ    ޤާނޫނ އަސާސީ 
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އޭރ ަގިއ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ެގ    ،ދިޔައިރ ، މި މައ ސަލަ ވަރަށ  ބޮޑަށ  ބަހ ސ ކ ރެެވމ ނ ދިޔަ. ނަމަވެސ   ށ އަކ ރި

މި އޭރ   ނ ވަތަ  ޮގތ   ހ ރި  ިއއ ޒަތ ތެޝައ ޤ ވެރިކަނ   ތިއ ބެވި  ބޭނ ނ ފ ޅ ވީތާނަގއި  މެނ ބަރ ނ   ކޮނ މެ   ،ރި  އިދާރީ 

އަނެއ ކާ އިތ ރ  ކޮނ މެ ފަސ  ހާހަކަށ     ،ވ ރެ އިތ ރ ވާ  ދާއިރާއަކަށ  ދެ މެނ ބަރ ނ  ހަމަޖެއ ސ މަށ ފަހ ، އެއީ ފަސ  ހާހަށ 

،  ރި މަޖިލީހ ަގއި އިއ ޒަތ ތެ  ބަދަލ ެގނައ މަށ . އާދެ! އޭރ ަގިއ ވެސ  އަޅ ަގނޑ  ދެނ ނެވިނ  މެނ ބަރަކ  އިތ ރ ވާ ޮގތަށ   

ވަނ ޏާ ކަމ ަގއި  ހަދައިފި  އެހެނ   މިއީ   ނަށ އަޅ ަގނޑ މެނ   ،އަޅ ަގނޑ މެނ   އަދި  ކަމަށ .  އަނ ނާނެ  މައ ސަލަ  މި 

އަދި އޭރ  ވެސ  ައޅ ަގނޑ  ހ ށަހެޅިނ  މަޖިލީހ ެގ އަދަދ    އި،ޖެހޭނެ މައ ސަލައެއ  ކަމާއ ލ ކ ރަނ ހަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ 

އެ ބޭފ ޅ ނ ނަށ    ،ދެ! އޭރ ަގއި ތިއ ބެވި ބައެއ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ ނަށ  ހީފ ޅ ވީވަކި ވަރަކަށ  ކަނޑައެޅ މަށ . އާ

ކޮނ މެ އިދާރީ ދާއިރާއަކަށ  ދެ މެނ ބަރ ނ  ހަމަނ ޖައ ސައިފިއ ޔާ. އާދެ!   ،ޮގތަށ  ކަނޑަނާޅައިފިއ ޔާ ފ ރ ޞަތ  ެގއ ލިދާނޭ އެ 

ައވަ އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ  އެނޭގ  އެބަ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އިނ  އ މިއަދ   އަދި  ތެރޭަގިއ  ޤައ މ ތަކ ެގ  ކޮނ ެމ  ޓެރި  ޑިާއަގިއ 

މިސާލަކަށ     އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ ސ ވެމިއީ ެއއ ޮގތަކަށ  ބި.  ތި  އެބަ  ރ ނ ިގނަ ވޯޓަ ވ ރެ  މިލިައނަށ  ެއއ   ސީޓަކަށ  މަޖިލިސ 

 ނ ނަމެނ  ރައ ޔިތ ނ ެގމިޮގތަށ  ހަދައިފިއ ޔާ ތިމަ  ، ވިދާޅ ވޭއެބަ   ހަކަފ ޅ ދައ ކާއިރ މިތާ ވާ  ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ ނ  ބައެއ   

 ފަރާތަކ ނ   ެއއ ެވސ  އ ގެ ހައ  . އެގ އ  ހަ ދިނ މ ެގކީ ވޯޓ ަގއ  ހަ  އޮނ ނަ އާދެ! ރައ ޔިތ ނ ނަށ  އޭ.އ  އެބަ ެގއ ލެތަކެ ގ އ ހަ

ކޮނ މެ  .ބޭއ ވ ަމކ ނ  ކޮށ ފައިލިމިޓ  ތަކަށ ޮގ  ވަކި އަދަދ  ެގހ ލީމަޖި  މި އަދި ނެނ ަގނެވޭނިގ ޅައި މަޖިލީހ ެގ   އާދެ! 

 ޮގތަށ މި އަޅ ަގނޑ މެނ  އިތ ރ ވެެގނ ދާނެ.  ހިނގައިދާނެ އިތ ރ ެވެގނ   އަދަދ  ރައ ޔިތ ނ ެގޯވޓ ދޭނ ޖެހޭ   ޮގނޑިއަކަށ 

 ބައެއ   ދިއަ.  ނ ދޭެގއ ލިެގނެއ  ގ އ ހަ  ދިނ މ ެގ ވޯޓ  ބޭނ ނ ވާ އޭނާ ތަކަށ ރައ ޔި އެއ ވެސ  ހެދިޔަސ  ހެނ އެ .ހަދައިފިއ ޔާ

. އަތ ވެދާނެށ   ހ އ ޓ މަކަނ   ޔ  ދިއިތ ރ ވެެގނ ދާ އ ަވއިފިއ ޔާބާ  މިހެނ  މިހާރ  ޮގތ ނ  އޮނ ނަ މިހާރ  ދާއިރާތަކަށ 

ނ  ވިސ ނާލަ އަޅ ަގނޑ މެނ ؛ . އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސ  ައޅ ަގނޑ މެނ  މިއަދ  މި ކ ރަނ  އ ޅޭ ކަމަކީ  އެހެނ ނަމަވެސ ، ެއއީ

އެކ ލެވިފައި އޮތ   މަޖިލިސ  ރައ ޔިތ ނ ެގ ރާއ ޖޭެގ  އިކ ރީަގ ނައީެގބަދަލ  މިޮގތަށ  މެނ ައޅ ަގނޑ   !ރަނަގޅ   ،އެބަޖެހޭ

އެއީ   އިދާރީ ކޮނ މެ ދިވެހިރާއ ޖޭެގ އަދި މެނ ބަރ ނ ނާއި  8ކ ރާ  އ ޔަނ އަ  ލ ޖ މ ހޫރިއ ޔާރައީސ  އޭރ  ،ޮގތަކީ ދާއިރާ 

 އެޮގތަށ  .  މައ ޗަށ  މެނ ބަރ ނ ެގ  ދެޭވ  ކ ރެނ ތިޚާބ އި އަކ ނ ދާއިރާ  ކޮނ މެ ައތޮޅ ތަކ ނ  ކޮނ މެ އަދި މާލެއިނ ނާއި  

ދެ  މަވެސ ، މާލެއަށ  ހަމަ މި ލިބެނީއެހެނ ނަ.  ބޮޑ  ގ ނައެއ  އެތައ ށ   އަތޮޅ ތަކަ ބައެއ   އާބާދީ  މާލޭަގއިިއ  އޮތ އިރ ަގ

އެއީ  އެހެނ ވީމާ،  ރައ ޔިތ ނ     ،ރައ ޔިތ ނ މާލޭެގ    ޙަޤީޤަތ ގައި މެނ ބަރ ނ .  ކ ރެޭވ  ރެޕ ރެޒެނ ޓ  ީއކ އަލ ކޮށ ރާއ ޖޭެގ 

 ވަރަކަށ    ކޮނ މެވެސ  އާދެ! މިއަދ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ ެމނ ނަށ  ޖެހ ނީ.މި ބަދަލ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ެގނ ނަނ  ޮގތަކަށ  ނ ވާތީ

 ،އެހެނ ނަމަވެސ .  ބެހެއ ޓިދާނެ މެނ ބަރަކ  ދާއިރާއަކަށ  ކޮނ މެ  އިދާރީ މިދެނ ނެވީ .އިޞ ލާޙ ކ ރެވިދާނެ ކަނ ތައ   މި

މިއަޅ ަގނޑ މެނ    ޖ މ   އެބަޖެހޭ  އަދަދ ަމޖިލިހ ެގ  ޮގތެއ   ލަ  ވަރަކަށ     ަގިއ،ަވކި  ކެޕ ހިފެހެއ ޓެވަކި  އެ  ކ ރެވެނ  ނ . 
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ޓީަގިއ  ކޮމި  !އާދެ .ށ އަ  87 އޮތީ  މިފައި  ހ ށަހަޅ އ ވާ މިހާރ  އިޞ ލާޙ  މި ؛ޮގތަކަށ   ނ ވާ އިތ ރ  އެއަށ ވ ރެ އެބަޖެހޭ.

 އެައށ ވ ރެ އަދި ކ ޑަ އަދަދެއ ތޯ ނޫނީ   އަދަދެއ ތޯއިތ ރ   އަދި އެއަށ ވ ރެނޫނިއ ޔާ    ،ތޯ  87ނ މިދާނެ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ނި

އެބަޖެހޭ.  ކ ރަނ ައޅ ަގނޑ މެނ  މަޖިލީހ ެގ އަދަދ  ކޮނ މެވެސ  ޮގތަކަށ  ލިމިޓ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ބާއ ވާނީ. އެހެނ ނަމަވެސ ،

އާބާދީ    އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ވ ރެއަދި އަޅ ަގނޑ މެނ ެގ    .ޮގތ  އޮނ ނަ ތައ ކަނ   އެ ތަނ ތަނ ގައި ެގ އެހެނ ދ ނިޔޭ އެއީ  

ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   އި ވެސ ތަނ ގަ އެއ ވަރ  ތަނ ވީ  ވ ރެ މިދެނ ނެ އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ   މަދ  ތަނ ތަނ ަގއި ެވސ  ،އިތ ރ 

 މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ ނ ެގ އަދަދ  މާ މަދ ކޮށ  އޮތީ. ެއހެނ ނަމަވެސ ، ޭއެގ މާނަައކީ  ރައ ޔިތ ނ ެގ   މިދެނ ނިވި ޮގތަށ   ވ ރެ

 ؛ވަރަށ   މަސައ ކަތ ކ ރެވޭ ކ ރަނ ޖެހޭ އަޅ ަގނޑ މެނ މެއ  ނޫނ . މަޖިލީހ ަގއި  ޔ ދި އެ އަދަދަކަށ  ހެނ އަޅ ަގނޑ މެނ  ކޮނ މެ

އަދަމަޖި ނެތި  ހ ދޫދެއ   ވަކި ،އެހެނ ނަމަވެސ  މެނ ބަރ ނ ެގ  އޮތ މ ެގ  އިތ ރ ވަމ ނ ދާ ދ ލީހ ެގ  މި   ބަދަލ ަގއި ޮގތަށ  

 މި  ،ވޭ ކަމަކަށ  ވާތީވެ ކ ރެދ ތާއީ  ައޅ ަގނޑ  އެއީ އޮތ ނ  ކަނޑައެޅިފައި  ރަކަށ ވަކި  ވަ އަދަދ   މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ ނ ެގ

 ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރައީސ .  ވަނ .ދަނ ނަ ވާހަކަ ތާއީދ ކ ރެވޭ ށ  އަޅ ަގނޑ އިޞ ލާޙަ

 

 ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ 

 .هللاމ ޙައ މަދ  ނަޝީދ  ޢަބ ދ މެނ ބަރ  ިއއ ޒަތ ތެރި ނޮޅިވަރަމ  ދާއިރާެގ   ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :  هللاމ ޙައ މަދ  ނަޝީދ  ޢަބ ދ ނޮޅިވަރަމ  ދާއިރާެގ މެނ ބަރ   

  ހެޅީ ހ ށަ  އިޞ ލާޙ މި    ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  ިގލީމާމި  ،ޕާޓީެގ ލީޑަރ  މ ހޫރީ. ޖ ޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ 

ެއއީ އަޅ ަގނޑ މެނ    ؟ރަދ  ބޮޑ ާވތީތޯއޭޚަނޫނީ ދައ ލަތ ނ  ކ ރަނ ޖެހޭ    ،އޭބަރ ނ ެގ އަދަދ  އިތ ރ ވާތީތޯ ނ މަޖިލިހ ެގ މެ

ރައ އިތ ނ ެގ   ،ނ ނަނީފައި އޮތ ނ ނަށ  ހީވެ ޔިސ  ރައ ދިވެހިރާއ ޖޭަގއި ހަމައެކަނި އަބަދ ވެ  . ސާފ ކޮށ ލަނ  ބޭނ ނ ވާ ކަމެއ 

ރައ ޔިތ ނ ެގ   ،ެއކަމަކ  ޙަޤީޤަތަކީ. ވެސ  އޮތީ ދީފައިއިތ ނ ނަށ  ިވސ ނަޔިއެޮގތަށ  ރައ   .ތަނެކޭ  މަތީ ދެނ  މާ  ލީހަކީމަޖި

ިއއ ޒަތ ތ ަގއި އ ޅޭ، މާ މ ސާރަ ބޮޑ ، މަޖިލީހ ެގ މެނ ބަރ ނ ނަށ  ވ ރެ ވާ އެތައ  ބަޔަކ   އ ކަނ ތައ ތަ  މާ ިގނަ މާ 

 ވާހަކަ  އެ.  އިލާޢާމީހ ނ ެގ   އެ  ،އިމީހ ނ ނާ ބަސީތަކަށ  ލާފައި ތިބިމ ބޭރ ެގ އެނާއި  ކ ނ ފ ނިތަކ ެގ އެމ ޑީނ   .އެބަތިބި

ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ނަމ ެގ   .ވާހަކަ ދައ ކާނެ ބަޔަކ  ނެތ  އެ ވެސ   މި ޤައ މަކ   .ތާކ މި  ނެތ   ބަޔަކ  ެއއ ެވސ  ދައ ކާނެ

މެނ ބަރ "އި ކ ރިއަށ    ކިޔާތީވެ އެ  "އ ޒަތ ތެރި  ބަޔަކ  ސޯހަޖަމ   ތަނ ކޮޅ   ކިތަނ މެ  އ ޅޭ   އި އާ މީޑިާއަގ  ޝަލ ނ ވެެގނ  

 ވަށާ  ކޮށިޭގޖަހަނ ޖެހޭ    އެބަ ޕާކ ކޮށ ލަނ ވީމާ ސައިކަލ  ދޮރ މަތީަގއިޭގ އަޅ ަގނޑ މެނ  ެއކަމަކ .  އެބަ ފެނޭ  އިހީގަ އެއ ޗެ

 ލ ަގއި. ހާ ށ ދަ ވެސ   ވ ރެ  ށ އަ މީހާ އާދައިެގ އެނ މެ. އެކަމަކ  ނަމ ނ  އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ . އެކަމަކ  ކަމ ނ   ރ ބ   ހަތަރ 
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ބޮޑަށ  ޔިރައ   ނ ވޭ. ކަަމކަށ  ކޮށ ލެވޭޕާކ  ކަލ ސައި ނޫނިއ ޔާ  ދ ރ ކޮށ ެގނ  ސައިކަލ   ފަސ ހަތަރ  ވަރަށ   ތ ނ ނަށ  

 މިކަހަލަ ކަނ ތައ ތަކަކާ  އޭ. ެގނެވެ  ދައ ރ ަގއި ސ ކާރެއ  މަޖިލި  ރީޑިއ ޓީފ   މެނ ބަރަކަށ ކޮނ މެ    ؛ކަމެއ  ލާފަިއ އޮނ ނައިއޮޅ ވަ 

ރަދ  ބޮޑ ވެެގނ  މެނ ބަރ ނ ނަށ  ޚަ  މެނ ބަރ ނ ނަށ  ކ ރާ  އައިއ ސަ.ރ ޅި ދެކެ  މެނ ބަރ ނ  އަބަދ ެވސ  ރައ ޔިތ ނ  ތިބެނީ ހެދި

  އެ  އެބަ.   ިގނަވޭ   މާ ރައީސ ނ  ކ ރީެގ؟  ވާހަކަ ނ ދައ ކަނީނާޔަތ ގެ ޢިކީއ ވެެގނ ތޯ ކ ރީެގ ރައީސ ނ ެގ   ؛ކަމެއ   މިވެނި

އޮފީސ  ހިނ ގ މ ެގ   ،ރަދ ޚަބޭކާރ   ؟  ކަނ ތައ ތައ  ހ އ ޓާލަނ ވީ ނޫނ ތޯއެ  އެބަ މާ ިގނަވޭ.  ރަދ  ޚަ ކ ރަނ ޖެހޭ މީހ ނ ނަށ 

ތަކާ އެއ ޗެހި މި  ނ ސ ވަެއކޮމަޑޭޝަނ  އެލަ   ހާސ  ރ ފިޔާގެ   ނ ސާސ  ފަ  ސ ވެ  ހ ނ ނަ މީހ ނ ނަށ  ރަދާއި މާލޭެގ ެގދޮރ ޚަ

ސިޔާސީ ކަނ ތަކ ަގއި    ށ މީހ ނ ނަކަށ  ނ ޖެހޭނެ އޮފީސ  ހިނ ާގކަ އެ  .ވާނޭހާދަ ލ ޔެއ   ތައ ލީމަ ދައ ލަހ އ ޓާ  ޚަރަދ ތައ 

 ނަާގ ފައިސާތައ  އެ  ޮގތ ަގއި މި  ޓެކ ސ ެގދީެގނ  ދިވެހި ދައ ލަތ ނ    ފައިސާތަކާ ެއއ ޗެހި  ތަކަށ ކަނ ތައ   އާއިގަ އ ޅޭއިރ  

އެ  .ރަދ ކ ރާކަށ ޚަމީހ ނ ނަށ    މީހ ނ ނަށ   ބަމ ބޭރ ެގ  ތިބޭ  ެއއ ޗަކާިއ   އިއެލަވަނ ސަކާ  ނ ޓ ޑިޕެނ ޑެސީތަކ ަގއި  އެހެނ  

ކ ނ ފ ނިތަކ ެގ   ؟ނޫނ ތޯ ކ ރަނ ވީެއއ ޗެއ ހި ހ އ ޓާލަނ  ވަކާލާތ  ޮއތ  ދޭހާ އެލަވަނ ސ ތަކާއި ޗަކާ ކިޔާފައި މިއެހެނ  އެއ  

. ބަހ ރި އެވެހިކަލ   ކ ރަނ ދަތ ރ   އެމ ޑީނ ކ ނ ފ ނިތަކ ެގ    .ލާފައިއެއ ޗެހި އެބަހ ރި ބަހައ ޓަދާނ  ލޯނ ޗ    ޑީ މަސ ދަތ ރ .އެމ 

 އެ  .ދީފަ ެއއ ޗެހި ކާރ  އެބަހ ރި ދަތ ރ ކ ރަނ  ައނބިދަރިނ  ،ޢާއިލާ މީހ ނ ެގ ތިބޭ މ ތަކ ގައިާގމަ މަތީ ތަނ ތާ ޕޮލިސ 

 ކަމެއ  ވާ  އެ  ،ކަމެއ ށ  މިހަމަޖިލީ  ދައ ކަނީ ނި އަބަދ ވެސ  މިހަމައެކަ  ކ  ނެތ .ދައ ކާނެ ބަޔަ ހ ރިހާ ކަމެއ ެގ ވާހަކަ

މަޖިލިސ    ރައ ޔިތ ނ ެގ ގ ޅިފައި އިނ ނާނީ ހަމައިނ  އާއެނ މެ އާދަިއެގ މީހާ  ރައ ޔިތ ނ ެގެއކަމަކ  ޙަޤީޤަތަކީ ދިެވހި    ވާހަކަ.

 ލިސ މަޖި އިތ ރަށ  ގ ނަެއއ   އެތައ   ވ ރެ  ށ ވަރައަނ ނަ ހިފަިއނ  ޓީސިބޭސ   ކައިރިއަކަށ  މިނިސ ޓަރެއ ކަނ .  މެނ ބަރ 

މިނިސ ޓަރެއ ެގ    ،ފ އ ދަނ  އަނ ނާނެ  އ ނޫނީ އެހެނ  ޒަރޫރީ ބޭނ ނ ތަކެ  ނެ.އަނ ނާ ހިފައިެގނ  ސިޓީބޭސ  ކައިރިއަށ  މެނ ބަރ 

ވަރަށ  ވ ރެނ . މި  ދާކަިއރިއަށ   އެމ ބެސަޑަރ ނ ތިބޭ    ގައިތަނ ތާ  ބޭރ   ނޫނީ  އެމ .ޑީެއއ  އ ެގނޫނީ ކ ނ ފ ނ ޏެ  ކައިރިއަށ 

ކަމެއ   ކަނ ބޮޑ ވަނީ ކީއ ެވެގނ   ތަނ ތާ    މި  ވަރަކަށ އެއ ޗެއ  ލިބިދާނެތީ، މި މީހ ނ ނަށ  ކަމެއ  ވެދާނެތީ މިހާމީހ ނ ނަށ   

ވަރެއ ަގިއ  ތިމާ ރ ހިެގނ  ތިމާ ަގނޑ   ށ އެއ ޗަ އެ  އޯކޭ.ލަތ ަގއި ތިމާައށ   ހާއެއ ޗެއ  ލިބޭ   އެކަމަކ  ތިމާއަށ  އެ  ނޭނެގ.

ވެއ ޖެ  ހިތ ހަމަޖެހޭ  ވިޔަސ  އ ޅެނ މޮޅެއ   ވާ  ތިމާއަށ   އެހެނ ވީމާ،އެއީ  ެވސ   ކަހަމަހަމަ އ ޔާ.  ކަނ ކަމަކީ  މި  މާއެކ  

ވަނ ޏާ   ރަދ  ބޮޑ ވާ ކަމަށ ޚަ ؛ކ ރ މަށ  ކަނ ތައ  މި ތެރިކަމާއެކ ޞ އިޚ ލާިވސ ނޭނެ ޮގތަކަށ   ރަނަގޅަށ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ 

  ބާރ   އ ދައ ލަތަ ދިވެހިރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ނ  އެކަނ ޏެއ  ނޫނ  ކަނ ނޭނެގ.  ދިވެހިރާއ ޖޭެގ    ޑ ވާނީކީރަދ  ބޮޚަހަމައެކަނި  

 ނާޔަތ ތަކާ އި  ކ ެގކަނ ތައ ތަ ރައީސ ނ ނާއި މި   ކ ރީެގ ެގ މަޖިލީހަކ ނ  ނޫނ  ކަނ ނޭނެގ.ތ ނ ޔިރައ   ހަމަެއކަނި ނީބޮޑ ވާ

ލިވިނ ގ އެލަވަނ ސ  އެބަ ދޭ ވިހިތިރީސ  ބ ރިއަށ    ނ .މީހ ނ ނަށ  ދޭ ަވކި އަދަދެއ  އެއެބަޖެހޭ ލިމިޓެއ  ކޮށ ފައި    ހިއެއ ޗެ

ކަނ ތައ ތައ  މި  ވެސ .  މީހާއަށ   ހ ނ ނަ  ހަދާފައި   އ  ދައ ލަތަ ވެސ   އެނ މެނ ނަކީ ،ކަމާއެކ ހަމަހަމަ ހ އ ޓ ވާފައި ެގ 
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އެއ ވެސ     !އޯކޭ  .ޮގތ ނ  އ ސޫލެއ ެގ ހަމަހަމަ ވާނ ޖެހޭނީ ސ ވެ   އެނ މެނ ކ ރިއ ޔާ  ޚިދ މަތ   ހާލެއ ަގއި އަޅ ަގނޑ ެގ 

ޭއެގ މާނައެއ  ނޫނ  ކަނ ނޭނެގ   ؛ކޮށ މަގ މައ ޗަށ  ިގނަ   ރިއ ޔާކަނ  ކ ރި މީހާހޫޖ މ ލ ރައީސ   ،ނ ދަނ ނަވަނ  އެކަމަކ  

 އެ   .ބެހެއ ޓ މަކީ ރަދ ކޮށ ފައިޚަ  ަމއ ޗަށ  އ ެގއަހަރެ މިލިައނ ނ   މިލިއަނ ނ  ދީފައި ނާޔަތ ތަކެއ އި އެވަރ ެގއޭނައަށ   

 ތ ތަކާއި ކަނ ތައ ތައ  ހ އ ޓ ވަނ  އެހާ ޔަނާއިމެނ ބަރ ނ ެގ    ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ  ހ އ ޓ ވަނ ޖެހޭނެ ހަމަ  ތައ ކަނ ތައ 

 އ ވި ފ ރ ޞަތަށ  ވަރަށ  ބޮޑަށ  ޝ ކ ރިއ ޔާ. ދެ .ވަނ ޏާ ކަމަށ  ބޮޑަށ  ވަކާލާތ ކ ރާ

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

  .ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ 

އ ޖޭެގ  ދިވެހިރާ( 7/ 2021ނޫނ  ނަނ ބަރ  ާގ ،ފައިވާ ހީމ  ނަސީމ  ހ ށަހަޅ އ ވާެގ މެނ ބަރ  އިބ ރާއިރާތ ލ ސ ދޫ ދާ -{7.3}

ތަޢ ލީމާ ތަމ ރީނ ެގމަތީ  ބިލ ޙ  އަށ  އިޞ ލާ(ނޫނ ގާ   އި  ވާހަކަފ ޅ ެގނައ މ ެގ  ބިލަށ   މި  އެދިވަޑައިަގނ ނަާވ  ދައ .  ކަވަނ  

  ދެއ ވ ނ  އެދެނ .އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ  އިނ ނެވިއ ޔާ ފ ރ ޞަތަށ  އެދިަވޑަިއެގނ 

 2019/5  ނޫނ  ނަނ ބަރ ާގ  ، ފަިއވާެގ މެނ ބަރ  ޔޫނ ސ  ޢަލީ ހ ށަހަޅ އ ވާއިރާތ ނ ، ހޮޅ ދޫ ދާރ ެގ ފަރާސަރ ކާ  -{7.4}

ދިވެހިރާ ފަނ ނ ެގ  ާގ  އ ޖޭެގ)  އިޞ ލާ(ނޫނ ާގނޫނީ  ބަހ ސ ޙ އަށ   ބިލ ެގ  ވާހަކަފ ޅ .  ެގނައ މ ެގ  ބިލަށ   ދައ ކަވަނ  މި 

  ދެއ ވ ނ  އެދެނ .އެދިަވޑަިއަގނ ނަވާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ  އިނ ނެވިއ ޔާ ފ ރ ޞަތަށ  އެދިވަޑަިއެގނ 

ދާވިލިމާ  -{7.5} އ ޝާއިއ ޒަތ ތެރި  ެގ  އިރާ ލެ  ައޙ މަދ   ހ ށަހަޅ އ ވާ މެނ ބަރ   ނަާގ  ، ފައިވާމ   ބަރ  ނ ނޫނ  

އިމ ތިޔާ ( 2013/5 މަޖިލީހ ެގ  އިޞ ލާ(  ނޫނ ާގރ ތަކ ެގ  ބާ  އިޒ ތަކާ ރައ ޔިތ ނ ެގ  ބިލ ޙ  އަށ   ބަހ ސ ެގނައ މ ެގ   . ެގ 

  ދެއ ވ ނ  އެދެނ .ދައ ކަވަނ  އެދިވަޑަިއަގނ ނަވާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ  އިނ ނެވިއ ޔާ ފ ރ ޞަތަށ  އެދިަވޑަިއެގނ ވާހަކަފ ޅ 

 

 . ކޮމިޓީތަކ ނ  ހ ށަހަޅާ ކަނ ކަނ  8

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

 ަގއިވާ 2އަދި    1ެގ ޖަދ ވަލ   (ނޫނ  ާގބެހޭ    އިދ ތަކާނ މ  ަގވާ އާ)   2008/6ނޫނ  ނަނ ބަރ   ާގ ކޮމިޓީތަކ ނ  ހ ށަހަޅާ ކަނ ކަނ . 

ޓ . ޮގތ ެގ ރިޕޯ ނިނ މި ކޮށ ސާއިދ  ކޮމިޓީނ  ދިރާ ގ ޅޭ މައ ސަލަ ަގވާ   އިދ ތަކަށ  ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ މ އ ދަތ  އިތ ރ ކ ރ މާވާ ަގ

ަގވާ އާ)  6/ 2008ނަނ ބަރ     ނޫނ ާގ)ވަގ ތ ކޮޅަކަށ ފަހ (   ޖަދ ވަލ   ( ނޫނ ާގބެހޭ    އިދ ތަކާނ މ    ަގއިވާ   2އަދި    1ެގ 
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ޓ . ޮގތ ެގ ރިޕޯ ނިނ މި ކޮށ ސާއިދ  ކޮމިޓީނ  ދިރާ ގ ޅޭ މައ ސަލަ ަގވާ   އިދ ތަކަށ  ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ މ އ ދަތ  އިތ ރ ކ ރ މާވާ ަގ

 މަދ  ޢާމިރ .ކޮމިޓީ މ ޤައ ރިރ  ކ ޑަހ ވަދޫ ދާއިރާެގ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ  އަޙ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޢާމިރ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކ ޑަހ ވަދޫ

އަދި    1ެގ ޖަދ ވަލ   (ނޫނ ާގބެހޭ    އިދ ތަކާނ މ  ަގވާ އާ)  6/ 2008ނޫނ  ނަނ ބަރ   ާގޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ .  

ޓ . ޮގތ ެގ ރިޕޯ  ނިނ މި އިދ  ކޮމިޓީނ   ގ ޅޭ މައ ސަލަ ަގވާ  އިދ ތަކަށ  ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ މ އ ދަތ  އިތ ރ ކ ރ މާވާ ަގ ަގިއވ2ާ

 ޓަކައި   ނިނ މ މަށ  ޮގތަށ  މަޖިލީހ ނ  އަޅ ަގނޑ  މި ރިޕޯޓ ؛ ލަނ ދަނ ނަވާކ ރ ކޮށ    ޮގތ ނ ެގ  ސަލާމަތ ކ ރ މ   ަވގ ތ އާދެ!  

 ؛ދަނ ނަވާލަނ   އިށަހަޅާއިރ ގަ . ހ  ހ ށަހަޅާލަނ  އަޅ ަގނޑ  ޮގތަށ ކަނ ތައ ތައ  ހިމެނޭ  އި  އެނ މެހަ ބަޔާނ ކޮށ ފަިއވާ ރިޕޯޓ ަގއި 

 ހ ރިހާ  ފިޔަަވއި ބިލެއ  އެނ މެ މިހާރ  ލީހަށ ޖިމަ ،އިތ ރ ކޮށ ފަިއ މި ވަނީ  މަސ ދ ވަހ ެގ މ އ ދަތަކަށ   8 މިހާރ  ރިޕޯޓ  މި

މަޖިލީހ ނ  ޮގތެއ  ނިނ މ މަށ   ގަވާިއދ  ކޮމިޓީނ  ނިނ މި މައ ސަލަ  މައ ސަލަ   މި  ،އެހެނ ކަމ ނ .  ހ ށައެޅިފަ ވަނީ  މި ބިލ ތައ 

  ޝ ކ ރިއ ޔާ. .ޅ ަގނޑ  ހ ށަހަޅާލަނ މި ރިޕޯޓ  އަ ޓަކައި

 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ވަޑަިއަގނ ނަވާ ިއއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރަކ   އެދި  ވާހަކަފ ޅ ދައ ކަނ  ރިޕޯޓަށ  ކޮމެޓީ މިޝ ކ ރިއ ޔާ އިއ ޒަތ ތެރި މެނ ބަރ .  

 ދާއިރާެގ ިއއ ޒަތ ތެރި  ކ ޑަހ ވަދޫ؛ މެނ ބަރަކ އިއ ޒަތ ތެރި    އެއ ވެސ   ދެއ ވ ނ  އެދެނ .ެގނ އިނިއ ޔާ ފ ރ ޞަތަށ  އެދިވަޑައި 

 އަޙ މަދ  ޢާމިރ .  މެނ ބަރ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ : ޢާމިރ  އަޙ މަދ  މެނ ބަރ  ދާއިރާެގ ކ ޑަހ ވަދޫ

ތެރޭަގއި ހިމެނިފައިާވ ަގވާއިދ ތަކަކީ އަޅ ަގނޑ މެނ  ނޫނ ެގ  ާގހޭ  ބެ  އިދ ތަކާ ނ މ  ަގވާ ޝ ކ ރިއ ޔާ ިއއ ޒަތ ތެރި ރަީއސ . އާ

ފެށީއ ސ ރެޢަމަލ ކ ރަޤާނޫނ އަސާސީއަށ     އާ މައ ސަލައެއ .  އިތ ރ ކ ރަމ ނ     މ އ ދަތ   ފެށިެގނ    ނ   ިއތ ރ ކ ރަމ ނ ދާ 

 ޚިދ މަތ ތަކެއ   ބަިއވަރ  ެއތައ  ރައ ޔިތ ނ ނަށ   ސަބަބ ނ  ަގވާތަކ ެގ އެ ަގވާދ ތަކަކީ  މި ،އެނިގވަޑައިަގނ ނަވާނެ ފަދައިނ  

 އަޅ ަގނޑ މެނ ކަމަކ  ާގނޫނ ތަކެއ . އެ ަގާވއިދ ތަކަށ  ައޅ ަގނޑ މެނ   ކިެއއ ދޭ  އިަގވާ ،ލިބިފައިވާ  ބާރ  ނޫނީާގ ދެމ ނ ދާ

ހ ރިހާ ބިލ ތައ  މި ަވއި  ފިޔަ ބިލެއ   އެނ މެ ވަނީ  މި މިއަދ  ައޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ޮގސ  ކ ރަމ ނ ކ ރަމ ނ  އިތ ރ  މ އ ދަތ 

ކަމަށ  ހ ށަހެޅިފައިވާ  މަޖިލީހަށ   އޮފީހ ނ   ރައ ޔިތ ނ ެގ  ނައިބ ެގ  އަޅ ަގނޑ  މަޢ ލޫމާތ    ބަނޑާރަ  އެހެނ ވީމާ،  ދީފަ. 

  ނިމިެގނ ދާނެެއއ ކޮށ     ތެރޭަގއި މި ަމއ ސަލަ ދެނ  ހަމަަގިއމ  ވެސ  މިހާރ  މި އިތ ރ ކ ރި މ އ ދަތ ެގ    ،މީދ ކ ރަނީނ އ 
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 ެގބައެއ  ާގނޫނ ތައ  އަޅ ަގނޑ މެނ   ،މީެގތެރޭަގއި ހިމަނަނ  މި ޖެހ ނީ  މިވަރ ެގ މ އ ދަތެއ  ެވސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ކަމަށ .

ަގާވއިދ ތައ  ހެދ މަށ      އެއާފާސ ކ ރެވިެގނ ދާއިރ ަގއި  މި މަޖިލީހ ނ  ޮގތ ނ  ހަދާ  މ އ ދަތާއި  6ގ ޅޭ    4  ، މަސ ދ ވަހ ެގ 

މ އ  ާގނޫނ ތަކ ަގއި    އިދަތާ މަސ ދ ވަހ ެގ  މ އ ދަތ  ވެސ     8އަދި ބައެއ   އެހެނ    ލާފައިވޭ.ެއބަ  ަމސ ދ ވަހ ެގ  އެޮގތަށ  

ސަބަބ ނ  މ އ ދަތ   ،ކ ރ މ ެގ  ޢަމަލ ކ ރާނެ  އެއަށ   ފާސ ކޮށ ފައި  ާގނޫނ   ޢަދ ލ ެގ  މ އ ދަތެއ     ދިގ   ،ކ ޑަކ ދިނ ެގ 

އ ލ  ހަރީިވޒިޓ ކ ރަނ . ކޮށ ފައި އަނެއ ކާ ެއކަމަށ     ތ ރަށ އި  ކަނޑައެޅ މ ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އަނެއ ކާ ޖެހ ނީ ކޮމިޓީނ 

އަޅ ަގނޑ  ފާހަަގކޮށ ލަނ .   ެއކަނ  ވެސ   ،ބަިއވަރ  މައ ސަލަތައ  ވެސ  މިކަމ ެގ ތެރޭަގއި ދިމާވެފައިވާތީ     ހޯދައިދޭނ . އެ ކަހަލަ

ަގވާއިދ ތަކަކީ ހަމަގައިމ  ވެސ  މި ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލީހ ެގ ަގވާއިދ     މި ؛ލަނ މިފަދަ ވަގ ތ ަގއި ވެސ  ައޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާ

  ރައީސ ، މި ރިޕޯޓ ެގ ވާހަކަ   އިޞ ލާޙ ކ ރ މ ެގ ބާރ  ލިބިެގނ ވާ ގަވާއިދ . ެއކަމަކ  ހިތާމަޔަކީ އިއ ޒަތ ތެރި  އެ  ކޮމިޓީއަށ 

މ ޤައ ރިރ ެގ  އިދައ ކަ ކޮމިޓީެގ  ަގާވއިދ   ވެސ     ނިމިެގނ ދާއިރ   މެނ ބަރ ެގ  ހައިސިއ ޔަތ ނ   ދާއިރާެގ  ކ ޑަހ ވަދޫ  އަދި 

އަދި ޚާއ ޞަކޮށ     އިމަޖިލީހ ެގ އިދާރީ ބޭފ ޅ ނ ނާ  ،ސަމާލ ކަމަށ  ެގނ ނަނީމިކަނ  އަޅ ަގނޑ  ހަމަ      ހައިސިއ ޔަތ ނ  ެވސ 

މީެގތެރޭގައި ވެސ   ވިސ ނ ނ ފ ޅ   ޖެނެރަލ ެގ  މަތީ  ކައ ނ ސެލ   ޮގތެއ ެގ  މަޖިލީނ   އެކ ލެވިެގނ ވާ  ރައ ޔިތ ނ ެގ  ނ . 

އެކަނ  ނ ކޮށ     ފޮނ ވާފަިއވާ ަގާވއިދެއ  ކަނޑައެޅިެގނ  ާގނޫނާ ޚިލާފަށ  ބަެއއ  ކ ނ ފ ނިތަކ ނ   ފާސ ކޮށ ފައި ެގޒެޓ ކ ރަނ 

ކަމެއ . މިކަމާ ގ ޅޭ ޮގތ ނ  ވަރަށ  ިގނަ މަސައ ކަތ ތައ     މިއީ ދެރަވަރ   ފެހެއ ޓ މަކީ މިއީ ދެރަވަރ  ކަމެއ .ހިހިފަހައ ޓާ

އަނ ނަމ ނ ދާއިރ ަގިއ    އާދޭ.  މައ ސަލަތައ  ެއބަ  ބާވަތ ެގ  އަނެއ ކާވެސ  ައޅ ަގނޑ މެނ ެގ ކޮމިޓީައށ  މި  ކ ރެިވއ ޖެ. ދެނ  މިހާރ 

މ ައއ ސަސާތަކ ނ    މަޖިލީހ ަގއިބައެއ   މަސައ ކަތ  އޮ    ރައ ޔިތ ނ ެގ  ކ ރެވެމ ނ ދާ  ޓަކައި  ކަނޑ ަވއިލ މަށ   ބާރ   ނ ނަ 

ހަރ ކަށި ރައި  އަޅ ަގނޑ   ކ ށ ވެރިކ ރަނ .  ޚިދ މަތ ބާރާތ ނ   އ ސޫލ ތައ އ ޔިތ ނ ނަށ   ޓަކައި   ؛ކަނޑައަޅަނީ   މި  ދިނ މަށ  

 ނ  ކަނޑައަޅާ ތަނަކީ މި ރައ ޔިތ ނ ެގ މަޖިލިސ .މަތީ  ޙަޤީޤަތ ަގއި މަިއަގނޑ  އ ސޫލ  ޤާނޫނ އަސާސީއާ ެއއ ޮގތ ވާ ޮގތ ގެ 

ފާހަގަވޭ.    ނ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  އެބަނ ކ ރާކަތިރާމ ހ މަޖިލީހ ނ  ނިނ މާ ނިނ މ ނ ތަކަށ  އި  އެހެނ ނަމަވެސ ، ރައ ޔިތ ނ ެގ

ެގ ހ ނ ނަ ަގާވިއދ ތަކަކީ އެ ާގނޫނ ެގ ޙ ދޫދ   ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ  ކޮމިޓީަގއި ބަެއއ  މ އައ ސަސާތަކ ނ  ހަދާފައި  މިހާރ 

  މ ެގެއކަ  ،ަގާވއިދ ތައ  ކަމަކަށ  ކަމާ ގ ޅ ނ ހ ރި އެތައ  ބަޔަކ  އެބަދޭ ފާހަަގކޮށ   ޮގތަށ  ހަދާފަިއ ހ ނ ނަ  ތެރޭަގއި ނޫނ 

ބަިއވަރ  ޝަކ ވާތަކެއ  ެއކަމާ ގ ޅޭ ޮގތ ނ    ށ  ވެސ  އެތައ ޝަކ ވާތައ  ހ ށަހަޅަމ ނ . އަދި މަޖިލީހ ެގ އިއ ޒަތ ތެރި ރައީސަ

ކަނ ކަނ     ބާވަތ ެގ  މި  ،ދައ ލަތ  ކަމާ ގ ޅޭ ފަރާތ ތަކަށ  އަޅ ަގނޑ  ޮގވަިއލަމޭ  ،ދަނ ނަވާނީ އެބަ ހ ށަހަޅަމ ނ ދޭ. އަޅ ަގނޑ 

ނ ކ ރާށޭ ޚިދ މަތ ދިނ މަށ   !މިހެނ   ނ ވަތަ  ކަނ ބޮޑ ވ މަށ   ބޭފ ޅ ނ ެގ  އޮތ   އިޞ ލާޙީ  އެ  ވެސ    ،ނަމަ  ކަމެއ   އެކަނ  

ާގނޫނ  މަޖިލީހަށ   ދައ ލަތ ނ   ހަދާފައިރައ ޔިތ ނ ެގ  ލިބިެގނ ވޭ.  ވެސ   ބޭފ ޅަކަށ   ކޮނ މެ  ހަމަ  ެވސ   ބާރ    ފޮނ ވ މ ެގ 

ބޭނ ނ ާވ ކަނ ކަނ  އިޞ ލާޙ ކ ރ މަށ     ެވސ  ވާނެ. އެހެނ ވީމާ،ހ ށަހަޅަނ ޖެހޭ ބިލ ތައ  ހ ށަހެޅ މާ ގ ޅޭ ޮގތ ނ  ާގނޫނެއ 
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އެހެނ     އެ މަގ  ޚިޔާރ ނ ކޮށ އ ވާއެ މަގ  އޮ .އޮވޭ ނ ނަ މަެގއ  އެބަކަނޑައަޅާފައި އޮ ޓަކައި އެ ބޭފ ޅ ނ ނަށ  ވެސ  ދާނ 

ޢަމަލ ކ ރަމ ނ ދާތީވެ   ކަށ ކާއި، ހަމަތަަގވާއިދ ތަ  ޮގތ ޮގތަށ  އަމިއ ލައަށ  މ އައ ސަސާތަކ ނ  ބާރ  ހޯދައިެގނ  އ ސޫލ ތަކާއި،

ކަމެއ .    ަގާވއިދ  ކޮމިޓީެގ މ ޤައ ރިރ ެގ ހައިސިއ ޔަތ ނ  ވެސ  ަވރަށ  ބޮޑަށ  ކަނ ބޮޑ ވާ  މިއީ އަޅ ަގނޑ  ހަމަގައިމ  ެވސ 

ކަނ ތައ   ތެރެއިނ  ވެސ  އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ  ބޭނ ނ ވާ    މިހެނ  މިކަނ  ކ ރ މ ެގ ބަދަލ ަގއި ެއކަނ  އޮނ ނަ ޑިއ  ޕ ރޮސެސ ެގ

އަޅ ަގނޑ މެނ ނަށ     ،އެހެނ ވީމާ، އަޅ ަގނޑ  ދަނ ނަވާނީ ؟ކީއ ެވެގނ ތޯއޭ ެއޮގތަށ  އެކަނ  ނ ކ ރަނީ   ސިލ ކ ރެވެއޭ.ހާ  އެބަ

ރައ ޔިތ ނ ެގ    އީމި  ރޭއިތ ރ ކ ރަމ ނ  މި ދަނީ. މިކަނ  އެބަ ަގބޫލ ކ     ާގނޫނަށ  ވެސ  މ އ ދަތ   ،މިއަދ  މި ގަވާއިދަށ  ވެސ 

އިޞ ލާޙ ތަކަކީ ެވސ  ހަމަ   ކަހަލަ  ބައެއ   ،އެކަަމކ  އެކަނ  ަގބޫލ ކ ރާ ފަދައިނ    ކ ރެވޭ ކަމެއ ކަނ .ދިނީމަޖާަގ  ލީހ ނ ޖިމަ

ވަނަ މާއ ދާަގިއ    4ބެހޭ ާގނޫނ ެގ    ަގާވއިދ ތަކާ   ނ ކ ރެވޭނެ ކަމަކަށ  އާނ މ   މި ދެނ ނެވިހެނ  ަގާވއިދ  ކޮިމޓީނ  ނޫނީ

އޮނ ނައިރ  ރިޢާ  ބަޔާނ ކޮށ ފައި  ކަމަކަށ   އިއ ޒަތ ތެރިއެިއނ   ައޅ ަގނޑ   އެހެނ ވީމާ،  ނޯވޭ.  ރައީސ ެގ    ޔަތ ކ ރ މެއ  

ބާވަތ ެގ ކަނ ކަނ  ހަމަ   ތ ރ ކ ރަމ ނ ދާއިރ  މީަގއި ހ ރި މި އި ސަމާލ ކަމަށ  މި މައ ސަލަ މިހެނ  އަނެއ ކާެވސ  މ އ ދަތ 

 ދަނ ނަވައިލީ. ޝ ކ ރިއ ޔާ.   ސަމާލ ކަމަށ 

 

 ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :ރިޔާސަތ ނ  

މި މެނ ބަރ .  ިއއ ޒަތ ތެރި  ރިޕޯޓަށ މިކޮ  ޝ ކ ރިއ ޔާ  އިއ ޒަތ ތެރި  ވަދައ ކަ ާވހަކަފ ޅ   ޓީ  އިތ ރ   އެދިވަޑައިަގނ ނަވާ  ނ  

  މެނ ބަރަކ  ނެތ .

 

 ނ  ނިނ މ  
 

 ރިޔާސަތ ނ  ވާހަކަދެއ ކެވ ނ :

ނިމ ނީ. މަސައ ކަތ   ހަމަޖެހިފައިވާ  ކ ރ މަށ   އަޅ ަގނޑ މެނ   ތަޅ މ ަގއި  ޮގތ   މިއަދ ެގ  ހަމަޖެހިފައިވާ    ކޮިމޓީތައ  

ަގއި އިޖ ތިމާޢީ ކޮމިޓީ.   11:30އެނ ޑ  ކ ލައިމެޓ  ޗޭނ ޖ  ކޮމިޓީ.    އެނ ަވޔަރަނ މަނ ޓ   ،ޖެހިއިރ   10ދަނ ނަވައިލާނަނ .  

ޖޮިއނ ޓ   ،އިގަ   10:45 ޖެނ ޑަރ ކޮމިޓީެގ  ހިޔ މަނ  ރައިޓ ސ  އެނ ޑ   ކޮިމޓީ އަދި    ،ޖެހިއިރ   11ކޮމިޓީ.    ލާމަރ ކަޒީ 

މިނިވަނ  މ އައ ސަސާތަކ ެގ    ، ޖެހިއިރ   11އެނ ޓަރޕ ރައިސަސ  ކޮމިޓީ.    ޑ ޓޭޓ  އޯނ ސ   ،ޖެހިއިރ   11ރީ ކޮމިޓީ.  ޝިއަޖ ޑީ

 އ ހ ެގ ޖަލ ސާއެލީމަޖި  ދެނ   އިޖ ތިމާޢީ ކޮމިޓީ.   ،ޖެހިއިރ   1ަގިއ މާލިއ ޔަތ  ކޮމިޓީެގ ސަބ  ކޮމިޓީ.    12:30ކޮމިޓީ.  

 . ޖަހާއިރ  9ދ ވަހ ެގ ހެނދ ނ   ބ ދަ ވާ  2022ބަރ   ނ ސެޕ ޓެ 28އޮނ ނާނީ 
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